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ACTA NÚM. 48 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
14 DE DESEMBRE DE 2017 

  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 14 de desembre de 2017, a un quart de nou del 
matí, es reuneix en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest 
Ajuntament, sota la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, 
per tal de celebrar  la sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que 
s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Maria del Mar Roca i Reixach, Montserrat Torras i 
Surroca. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas,  
Josep Guix Feixas, Mercè Traveria Costa, Mireia Tresserras Fluvià, Xavier García 
Zabal. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretari, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell. 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –un quart de nou 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 dóna compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit, des de la sessió delebrada el passat 30 de novembre:                                                                                         
 
- el dia 30 de novembre, va donar la benvinguda a la Jornada que es va celebrar sobre 
Habitatge a la seu de Dinàmig, amb el títol: “ L’habitatge al Nucli Antic : estratègies per 
a la rehabilitació, la mobilització i la gestió”. 
 
- el dia 1 de desembre, es va reunir amb els exalcaldes, una trobada que manté cada 
mig any, per explicar-.los els projectes de ciutat i demanar-los la seva opinió.  
 
- el dia 2 de desembre, va assistir a l’Obertura de la Mostra de Pessebres començant 
per can Trincheria i fent el recorregut per les diferents seus.  
 
- el dia 4 de desembre va assistir a la Comissió Permanent del clúster carni 
d’Innovacc.  
 
- del dia 6 al 10 de desembre, es va absentar de la ciutat per vacances i aprofita per 
agrair el Primer Tinent d’Alcalde Josep Berga, el fet d’haver-lo substituït en les 
funcions pròpies de l’alcaldia.  
 
- el dia 11 de desembre, va assistir a la reunió de Junta del Patronat de la Caritat que 
va tenir lloc a la seva seu.  
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- el dia 12 de desembre, va assistir a la reunió del Patronat de l’Hospital d’Olot i 
Comarcal.  
 
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 INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA 

GARROTXA I L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL FINANÇAMENT RELATIU ALS AJUTS 
DEL MENJADOR PER ALS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES 

ESPECIALS (NEE) DESPLAÇATS A CENTRES CONCERTATS 
 
Núm. de referència : X2017029841   
   
Atès que en data 26 d’abril de 2017 va tenir lloc una reunió a l’Ajuntament d’Olot amb 
el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, el director general de 
Centres Concertats i Centres Privats, responsables del tres centres concertats de la 
ciutat d’Olot i membres de l’Ajuntament d’Olot i Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
El motiu de la reunió s’emmarca a descriure el sistema de distribució equilibrada 
d’alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) que s’està duent a terme des 
de fa molts anys a la ciutat d’Olot; sistema que, des dels seus inicis, s’ha entès com 
una qüestió de ciutat amb l’acord de tots els grups polítics i amb la col·laboració i 
participació de tots els agents de la comarca: centres educatius públics i concertats, 
Institut Municipal d’Educació i Joventut, inspecció educativa, Consorci d’Acció Social, 
EAP i Consell Comarcal. 
 
Concretament, es va tractar el desajust que hi ha pel fet que, els ajuts de menjador 
que atorga el Departament, tenen un límit màxim de 6,20€ i els centres concertats 
tenen un preu superior. Aquest diferencial durant els cursos 2014/2015 i 2015/2016 ha 
estat assumit pel Consell Comarcal –sense el finançament del Departament com sí 
s’havia fet en cursos anteriors. Pel que fa al curs 2016/2017 i successius, el Consell ja 
va manifestar que no ho assumiria fins que no es clarifiqués aquesta situació i el seu 
finançament. 
 
El sistema de distribució equilibrada fa molt de temps que s’està realitzant i està 
donant molt bons resultats i es creu que el Departament hauria de tenir en 
consideració aquells territoris que fan un esforç per dur a terme bones pràctiques i 
disposar de mecanismes per a compensar-ho ja que les normatives són d’igual 
aplicació per a tothom i no contemplen la diversitat. 
 
Per tal de trobar una solució estable i consensuada a aquesta situació i evitar que es 
posi en perill el model de redistribució d’alumnat amb NEE, es considera que totes les 
parts implicades, particularment les administracions públiques, han d’assumir la seva 
corresponsabilitat en aquesta qüestió en forma de compromís econòmic.  
 
En relació a l’expedient ED032017000016 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 entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament 
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d’Olot per les condicions i gestió del finançament relatiu als ajuts del menjador per als 
alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) desplaçats a centre concertats. 
 
Segon.- El pagament s’efectuarà amb càrrec a una partida del pressupost del 2018. 
 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Quart.- Aquest conveni té una durada de 4 anys, prorrogables a 4 anys més de 
manera expressa pel mateix termini. 
 
Cinquè.- Facultar el President per signar la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE NOVEMBRE DE 

2017 
 
Núm. de referència : X2017029849     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 7 de novembre 
de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000171 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes d’octubre de 2017: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Novembre 2017 5 Nocturnitat 57,50 € 
**** Novembre 2017 7 Nocturnitat 80,50 € 
**** Novembre 2017 6 Nocturnitat 69,00 € 
**** Novembre 2017 7 Nocturnitat 80,50 € 
**** Novembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Novembre 2017 5 Nocturnitat 39,85 € 
**** Novembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Novembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Novembre 2017 4 Nocturnitat 31,88 € 
**** Novembre 2017 4 Nocturnitat 31,88 € 
**** Novembre 2017 4 Nocturnitat 31,88 € 
**** Novembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Novembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Novembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Novembre 2017 5 Nocturnitat 39,85 € 
**** Novembre 2017 5 Nocturnitat 39,85 € 
**** Novembre 2017 5 Nocturnitat 39,85 € 
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**** Novembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 

TOTAL  106  933,07 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  121031 933.07 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2.1.- PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE NOVEMBRE DE 

2017 
 
Núm. de referència : X2017029622     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 4 de desembre 
del 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000191 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de novembre 
de 2017. 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   
13/11/2017 REFORÇ TORN.  4,50 65,48 
   

****   
06/09/2017 SERVEI DE GRAN GALA FESTES DEL TURA 4,00 58,20 

TOTAL 8,50 123,68 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  13001 123.68 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2.2.- PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

DE NOVEMBRE DE 2017 
 

Núm. de referència : X2017029826     
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000197 i antecedents corresponents, que 
inclou l’informe adjunt de recursos humans conjuntament amb tresoreria, secretaria i 
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intervenció, de data 5 de desembre, de no compliment de la normativa vigent en quant 
al número màxim d’hores extraordinàries anuals per treballador. 
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 4 de desembre de 
2017, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de novembre de 2017: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 1,00 25,50 € 

Urgència enllumenat. De 16:00h a 
17:00h. Pl Catalunya: recollir cables 
caiguts 

13/11/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 2,00 51,00 € 

Acte Club skate. De 11:00h a 12:00h i 
de 17:00h a 18:00h. Av Malatosquer:  

19/11/2017 S. Mínim  2,00 51,00 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 1,00 25,50 € 

Urgència alcalde. De 15:15h a 
16:15h. Pl de Braus: anar a obrir i 
tancar la plaça.- 

17/11/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 1,50 22,40 € 

Urgència manteniment. De 17:00h a 
18:30h. Pl Clarà: desembussar 
l´estany. 

10/11/2017 S. Diürn  1,50 22,40 € 

TOTAL 
   

5,50 124,40 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17142  1511 130011 124.40 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.2.3.- PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 

LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE 
NOVEMBRE DE 2017 

 
Núm. de referència : X2017029664     
 
En relació a l’expedient RH132017000192 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la cap de l’OAC, l’informe NI022017001062 del cap de la brigada i l’informe 
NI022017001085 de la cap de progrés econòmic, l’Alcalde proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
novembre de 2017: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
Núm. 
hores 

Import €) 

**** Progrés 
econòmic 

24-25-
26/11/2017 

Muntatge i control Fira Orígens 
2017. 

6,50 176,74€ 
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**** OAC 04/11/17 
Casament i presentació pubilles i 
hereus. 

6 88,02€ 

**** Brigada Novembre Serveis i personal 8 116,40 €  
**** Brigada 23/11/17 Facturació 1 14,55 €  

TOTAL        
 

395,71 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17200  430  13001 176.74 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG AD. 

GRAL. 
200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 17142  150  13001 130.95 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA AD. 
GRAL. 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 17121  925  13001 88.02 HORES EXTRAORDINARIES OAC 130 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.3.- PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE NOVEMBRE DE 2017 
 

Núm. de referència : X2017029821     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 4 de desembre de 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000196 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de novembre 
de 2017 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 
Cognoms, Nom Data Tipus de 

servei 
Brigada Hores Import 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 11,50 207,51 € 

Acte als difunts. De 12:00h a 14:30h. 
Cementiri: muntatge megafonia, guàrdia  

01/11/2017 S. Festiu  2,50 41,58 € 

Actes Lluèrnia i Òmnium Garrotxa. De 
17:30h a 21:30h. El Firal, Pl Major i Pl  

10/11/2017 S. Diürn  4,00 58,20 € 

Actes Pl Rector Ferrer. De 8:30h a 
10:30h. Connexió corrent i il·luminació 
focus  

11/11/2017 S. Festiu  2,00 33,26 € 

Acte Diada contra violència gènere. De 
17:15h a 18:15h i de 20:30h a 21:30h.  

25/11/2017 S. Mínim  2,00 51,00 € 

Avaria enllumenat.De 18:47 h a 19:09h. 
Pl Móra i carrers adjacents: arreglar  

30/11/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 1,00 25,25 € 

Manteniment enllum Nadal. De 16:00h a 
17:00h. C/ Sant Ferriol : Arreglar llums. 

22/11/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

TOTAL    12,50 235,04 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17142  165  121032 209.54 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 

ENLLUMENAT 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 17142  171  121032 25.50 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 
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S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVACIÓ DEL IMPORT UNITARI DE LES HORES DE SERVEIS 
EXTRAORDINARIS  I NOCTURNITATS DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT PER L'ANY 2017 
 
Núm. de referència: X2017029818     
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2016 on s’aprova el 
import unitari de les hores de serveis extraordinaris del personal al servei de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, amb efectes de l’1 de gener de 2016. Imports que 
continuen vigents a l’actualitat. 
 
Atès el previst a l’article 18.Dos de la Llei 3/2017, de 29 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2017, que estableix que l’any 2017 les retribucions del 
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global 
superior a l’1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes de 
homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius 
de personal como a la antiguitat del mateix. 
 
Vist el decret de l’alcaldia núm. expedient: RH132017000127 i referència: 
X2017018681 de data 3 de juliol de 2017 que aprovà  l’increment de retribucions 
establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2017, pel que fa al sou, triennis, pagues extraordinàries i complement de destí del 
personal funcionari, del personal laboral i del personal eventual de la Corporació 
(Ajuntament i Organismes autònoms) i aplicar un increment retributiu de l’1 per cent 
pel que fa al complement específic, altres complements, nocturnitats, perllongació de 
jornada, complement per càrrec, productivitat i gratificacions del personal funcionari, 
del personal laboral i del personal eventual de la Corporació (Ajuntament i Organismes 
autònoms). Increment a aplicar a la nòmina de juliol de 2017 amb efectes retroactius 
des de l’1 de gener de 2017. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el import unitari de les hores de serveis extraordinaris del personal al servei de 
l’Ajuntament d’Olot amb efectes de l’1 de gener de 2017 segons els quadres següents: 
 
 

PERSONAL OFICINES    

GRUP NIVELL CD DIÜRNA NOCTURNA/FESTIVA 
A1 25 29,78 34,05 
A2 20 23,79 27,19 
C1 20 19,54 22,35 
C1 18 18,83 21,52 
C2 13 14,55 16,63 
AP 11 12,84 14,67 

 
BRIGADA MUNICIPAL    

UP NIVELL CD DIÜRNA NOCTURNA/FESTIVA 
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C2 18 16,36 18,71 
C2 14 14,93 17,06 
C2 13 14,55 16,63 
AP 10 12,47 14,25 
 
    
SERVEI MÍNIM    

25,50    
    

 
POLICIA MUNICIPAL    

GRUP NIVELL CD DIÜRNA NOCTURNA/FESTIVA 

C1 20 19,54 22,35 
C1 17 16,01 18,30 
C1 13 14,55 16,63 
C2 17 16,01 18,30 
C2 13 14,55 16,63 

 
 
IMPORT DIES NOCTURNITAT DIES EFECTIVITAT TREBALLATS- ANY 2017 
 

GRUP NIVELL CD IMPORT  
C1 20 14,07  
C1 17 11,50  
C1 13 7,97  
C2 17 11,50  
C2 13 7,97  

 
 
IMPORT COMPLEMENT NOCTURNITAT PAGA EXTRAORDINÀRIA – ANY 2017 
 

    

GRUP NIVELL CD IMPORT MES * 
IMPORT NIT 
TREBALLADA 

C1 20 312,72 2,37 
C1 17 263,15 1,99 
C1 13 175,46 1,33 
C2 17 263,15 1,99 
C2 13 175,46 1,33 

* Import corresponent si durant 6 mesos el seu horari de treball és de nits.  
1 mes correspon a 22 dies, per tant 22*6= 132 dies. Import mes / dies = import nit treballada. 
 
 
IMPORT DIES ASSENYALATS: NADAL, CAP D’ANY, REIS I FESTES DEL TURA – ANY 
2017 
 

IMPORT 
91,81 

 
 
IMPORT CASAMENTS - ANY 2017 
 

FESTIVA 
40,80 



 
 
 

 9 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVACIÓ PLA DE VACANCES DE NADAL 2017 DEL PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017029876     
 
Vist l’expedient administratiu RH102017000011 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el Pla de vacances de Nadal del personal d’aquesta Corporació per l’any 
2017, d’acord amb el document adjunt que detalla els dies proposats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

8.1. - PRÒRROGA TERMINI SUBSTITUCIÓ D'ACCESSOS EXISTENTS PEL 
CONTROL AMB CTTV (PORTES 01 i 09) 

 
Núm. de referència : X2016019703     
 
En data 10 de gener de 2017 es va formalitzar el contracte de “serveis de 
conservació i manteniment de les instal·lacions semafòriques i del control 
d’accessos al Nucli Antic d’Olot,” entre l’empresa ETRA BONAL, S.A. i l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
La durada del contracte s’estableix en 4 anys, amb efectes a partir del dia 1 de gener 
de 2017, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més. 
 
Pel que fa al control d’accés al nucli antic, d’acord amb l’oferta presentada, la retribució 
màxima per any complert de prestació del servei de manteniment del sistema de 
control d’accés actual composat de 11 portes amb pilones amb funcionament normal 
centralitzat és de 22.209,06€, IVA exclòs. 
 
D’acord amb la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores 
del contracte (PCAP), aquesta anualitat es liquidarà proporcionalment als mesos de 
prestació del servei i es preveu que s’apliqui entre els mesos 1 i 10 del contracte 
(gener – octubre 2017). 
 
En data 2 de novembre de 2017, l’empresa ETRA BONAL, S.A., presenta una 
sol·licitud (Núm. R.E. E2017016925) en la qual demana una pròrroga de 5 mesos del 
termini previst per portar a terme les obres d’inversió de substitució del control 
d’accessos existents pel control amb CTTV (portes 01 i 09) al·legant problemes en el 
subministrament dels materials objecte de la inversió. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr. Ramon Prat Molas, relatiu a l’acceptació de la pròrroga  
sol·licitada per l’empresa  ETRA BONAL, S.A. 
 
I vist  l’expedient administratiu nùm.  CCS12016000026  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
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Primer.- CONCEDIR, a l’empresa ETRA BONAL, S.A., una ampliació de 5 mesos del 
termini establert per portar a terme les obres d’inversió de substitució del control 
d’accessos existents pel control amb CTTV (portes 01 i 09). 

Dita ampliació té efectes a partir del dia 1 de novembre de 2017. En conseqüència 
s’estableix el 30 de març de 2018 com a data límit per a la finalització de les 
esmentades obres de substitució de control d’accessos. 

Segon.- Aplicar, durant el període de 1 de novembre de 2017 a 30 de març de 2018, la 
retribució d’import 22.209,09€ per any complert, corresponent al servei de 
manteniment del sistema de control d’accés actual amb pilona. 

Dita anualitat es liquidarà proporcionalment als mesos de prestació del servei. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
8.2. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ, 
CONTROL DE LA POBLACIÓ D'AUS I TRACATAMENT PREVENTIU DEL 

MOSQUIT TIGRE EN EL TERME MUNICIPAL D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE 
LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017029878     

 
Vista la necessitat de contractar els serveis de desratització, desinsectació, control de 
la població d’aus i tractament preventiu del mosquit tigre en el terme municipal d’Olot. 
 
La durada del contracte serà de 2 anys, a partir del primer dia del mes següent a la 
seva formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, d’any en any, per 
mutu acord de les parts manifestat de forma expressa, abans de la seva finalització o 
de la seva pròrroga, fins a un màxim de 4 anys, de conformitat amb l’article 303.1 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). 
 
El pressupost màxim de licitació, pels dos anys de contracte, s’estableix en la quantitat 
de seixanta-quatre mil quatre-cents euros (64.400€), més tretze mil cinc-cents vint-i-
quatre euros (13.524€), en concepte d’IVA, essent un total de setanta-set mil nou-
cents vint-i-quatre euros (77.924€), IVA inclòs. 
 
Pel que fa al pressupost màxim anual de licitació del contracte, s’estableix en trenta-
dos mil dos-cents euros (32.200€) més sis mil set-cents seixanta-dos euros d’IVA 
(6.762€), essent un total de trenta-vuit mil nou-cents seixanta-dos euros (38.962€). 
 
Els licitadors hauran d’igual o disminuir en la seva oferta el pressupost anual de 
licitació, en tot cas, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, de 
conformitat amb el model de proposició que figura al plec. 
 
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la 
publicitat s’estableix en cent quaranta-un mil sis-cents divuit euros, IVA exclòs 
(141.680€) -2 anys de contracte, més les 2 possibles pròrrogues- 
 
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars regulador de la 
contractació i el plec de prescripcions tècniques i demés documentació prevista als 
articles 109 i 110 del TRLCSP. 
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Atès que l’article 10 del TRLCSP defineix com a contractes de serveis aquells que 
tenen per objecte fer prestacions consistents en el desenvolupament d’una activitat o 
dirigides a obtenir un resultat diferent d’una obra o un subministrament. 
 
De conformitat amb l’article 22 i 109 del TRLCSP. 
 
De conformitat amb els articles 110, 115 i 116 del TRLCSP. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000023 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació 
“serveis de desratització, desinsectació, control de la població d’aus i tractament 
preventiu del mosquit tigre en el terme municipal d’Olot”, 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 abans esmentat, pel preu de licitació, pels dos anys de 
contracte, de seixanta-quatre mil quatre-cents euros (64.400€), més tretze mil cinc-
cents vint-i-quatre euros (13.524€), en concepte d’IVA, essent un total de setanta-set 
mil nou-cents vint-i-quatre euros (77.924€), IVA inclòs. 
 
El pressupost anual màxim de licitació s’estableix en trenta-dos mil dos-cents euros 
(32.200€), més sis mil set-cents seixanta-dos euros d’IVA (6.762€), essent un total de 
trenta-vuit mil nou-cents seixanta-dos euros (38.962€). 
   
La durada del contracte serà de 2 anys, a partir del primer dia del mes següent a la 
seva formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, d’any en any, per 
mutu acord de les parts manifestat de forma expressa, abans de la seva finalització o 
de la seva pròrroga, fins a un màxim de 4 anys, de conformitat amb l’article 303.1 del 
TRLCSP. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació dels serveis abans esmentats. 
 
Quart.- APROVAR la despesa del servei, per la primera anualitat, que es finançarà 
amb càrrec a la següent partida del Pressupost Municipal 18.710.311.227990 
“actuacions salut pùblica”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 99999 38962 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació ordinària 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; i procedir a la seva publicació en el BOP i en el Perfil del Contractant, de 
conformitat amb l’article 142.1 i 142.4 del TRLCSP. 
 
Sisè.- DELEGAR a l’Alcaldia 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 finalització o resolució. 
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S’aprova per unanimitat. 
 
8.3. - LLOGUER ESTRUCTURA DE GRADES PER A ESDEVENIMENT ESPORTIU 

 
 
Núm. de referència : X2017029883     
 
Televisíó de Catalunya ha enregistrat a Olot un programa especial dedicat al patinatge 
català, el qual s’emetrà durant els dies de Nadal és un homenatge al Club Patinatge 
Artístic Olot  amb motiu dels campionats del món de grups de xou  aconseguits els 
últims anys.  
Atès que la gravació  es  realitza al Pavelló d’Esports i que requereix la instal·lació 
d’una estructura de grades amb seients fixes per al públic assistent. 
 
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses: “Festa 10”; “Camp Base 
Osona” i “Estructures Casamayor,SLU”; i que s’informa favorablement l’oferta 
presentada per aquesta última empresa. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012017000406 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa  ESTRUCTURES CASAMAYOR S.L.U. 
(B1782826-0) els serveis de  lloguer  d’una estructura metàl·lica de grades amb 
seients fixes per a un desveniment esportiu  d’acord amb el seu pressupost núm. 2856 
annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de:  TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT 
EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (3.838,26 €)  + IVA: VUIT-CENTS SIS EUROS 
AMB TRES CÈNTIMS (806,03 €) .  
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 4.466,29 € amb 
càrrec a la partida núm. 17.100.912.226010 “Govern Local. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17100  912  226010 4644.29 GOVERN LOCAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

8.4. - CONVALIDAR DECRET D'ALCALDIA SOBRE L'ADJUDICACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL A LES ESCOLES - DESEMBRE 2017 

 
Núm. de referència : X2017029706     
 
Per Decret d’Alcadia de data 11 de desembre de 2017 es va adjudicar a l’empresa 
PREMIRA ENERGIA SL el subministrament de gasoil a les escoles municipals per un 
import de 13.527,80 €. 
 
Vist l’expedient administratiu CC012017000405 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
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CONVALIDAR el Decret d’Alcaldia de data 11 de desembre de 2017 d’adjudicació del 
subministrament de gasoil per calefacció a les escoles municipals a l’empresa 
PREMIRA ENERGIA SL per un import de 13.527,80 € (IVA inclòs) amb càrrec a la 
partida núm. 17.500.323.212001 “Manteniment edificis ensenyament”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017029884     
 
En relació a l’expedient CPG22017000129 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. 17/047 per un import total 
de 290.510,94 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 290510.94 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2017029957     
 
En relació a l’expedient CPG22017000130 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 liquidació definitiva d’obra d’AGLOMERATS GIRONA  corresponent a les 
obres de MILLORA VOLTANTS MONTSACOPA   amb càrrec a la partida 
16.141.1532.61933 “ACTUACIONS VOLCÀ MONTSACOPA” per un import de 
21.208,65 euros. 
 
Aprovar la liquidació definitiva d’obra d’AGLOMERATS GIRONA  corresponent a les 
obres de MILLORA AL RECINTE DEL FORT DE SANT FRANCESC   amb càrrec a la 
partida 16.141.1721.61924 “ACTUACIONS ENTORN SANT FRANCESC” per un 
import de 11.952,97 euros. 
 
Aprovar la certificació n.5 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIÓ I FERMS A LES VIES 
PÚBLIQUES  amb càrrec a la partida 17.141.1532.61903 “CONSERVACIÓ 
PAVIMENTS VIES PÚBLIQUES” per un import de 6.837,40 euros. 
 
Aprovar la liquidació definitiva d’obres de PERE AREVALO MANRIQUE corresponent 
a les obres de REALITZACIÓ D’UNA ESCALA D’ACCÈS A L’ET DE L’ANTIC 
HOSPITAL ST JAUME  amb càrrec a la partida 17.140.933.61906 “R16 ACT. ANTIC 
HOSPITAL SANT JAUME (PR16)    ” per un import de 7.538,15 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 47537.17 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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11.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
 
Núm. de referència : X2015001980     
 
En relació a l’expedient CPF12015000009 ivist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Retornar a GUERIN SAU, la fiança per import de 229,00€, ingressada en concepte de 
gestió de residus, corresponents a l’obra de reforma parcial de la nau industrial de 
l’Avinguda Europa, 25 d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2017016489     
 
En relació a l’expedient CPF12017000031 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: 
 
Retornar **** la fiança per import de 600,00€ ingressada per la gestió de residus i 
reposició de paviments corresponent a l’obra d’ampliació d’habitatge al c/ Avellaner, 47 
d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - APROVAR DEVLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2017024003     
 
En relació a l’expedient CPF12017000059 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: 
 
Retornar a ****, la fiança per import de 511,00€ per neteja i/o reposició de paviments i 
gestió de residus corresponent a la construcció d’una piscina al Passeig de Sant Roc, 
30A d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.4. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2017029252     
 
En relació a l’expedient CPF12017000066 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: 
 
Retornar a **** la fiança per import de 300,00€, ingressada per la gestió de residus i 
moviments de terra corresponent a la construcció d’un espai annex a la Ctra. De la 
Deu, 60 2on d’Olot. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

11.5. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2017029656     
 
En relació a l’expedient CPF12017000069 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: 
 
Retornar a OMAT SL, la fiança per import de 21.873,94€ ingressada per la 
urbanització de voreres i espais lliures públics que delimiten la construcció de 25 
habitatges i 25 places d’aparcaments a la Ronda St. Bernat, 13 d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.6. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2017029669     
 
En relació a l’expedient CPF12017000070 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: 
 
Retornar a **** la fiança per import de 1.358,00€ ingressada per la gestió de neteja i/o 
reposició de paviments de la via pública, moviment i transport de terres o runes i 
assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra corresponent a l’enderroc 
de l’edifici ubicat a la Ctra. De Santa Pau, 59 d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7. - APROVAR DEVOLUCIONS DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2017029973     
 
En relació a l’expedient CPG22017000131 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: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances per tal de poder 
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
INTERESSATS IMPORT 
  
**** 300,00 
TELEFONICA  DE ESPAÑA SA 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVACIO ANNEX PADRO TAXA ESCOMBRARIES 2017 - 17ESAN01 
 
Núm. de referència : X2017029205     
Vist l’expedient administratiu ES022017000057 i antecedents corresponents, la 
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regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords; 
 
Primer.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 17ESAN01 que importa la 
quantitat de 4.094,85€. 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions (relació 17ESAN01) corresponents a l’annex del 
padró de la taxa d’escombraries particulars 2017, que importen la quantitat 3.718,60€. 
 
Tercer.- El termini d’ingrés per aquestes liquidacions és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins 
a la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del 
mes següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

 

Quart.- Les devolucions es practicaran segons es detalla: 

a) si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària, 
l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la 
data límit de pagament. 

b) Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a 
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la 
domiciliació bancària que ens faciliteu. 

 
Cinquè.- Procedir a la notificació de les liquidacions individuals als interessats afectats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVACIO ANNEX PADRO TAXA ANIMALS COMPANYIA 2017 - 
17ACAN01 

 
Núm. de referència : X2017029191     
 
Vist l’expedient administratiu GENE2017000037 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 17ACAN01 que importa la 
quantitat de 54,00€. 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions (relació 17ACAN01) corresponents a l’annex del 
padró de la taxa pel manteniment del cens d’animals de companyia 2017, que 
importen la quantitat 18,00€. 
 
Tercer.- El termini d’ingrés per aquestes liquidacions és el següent: 
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D) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

E) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins 
a la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del 
mes següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

F) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

 

Quart.- Les devolucions es practicaran segons es detalla: 

a) si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària, 
l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la 
data límit de pagament. 

b) Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a 
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la 
domiciliació bancària que ens faciliteu. 

 
Cinquè.- Procedir a la notificació de les liquidacions individuals als interessats afectats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA AMB 
DESTÍ RESIDÈNCIA FABER 2017 

 
Núm. de referència : X2017019590     
 
En relació a l’expedient SCU12017000007 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 GENERALITAT DE CATALUNYA. 

Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, amb destinació a 
les actuacions de consolidació del projecte Faber: Residència d’arts, Ciències i 
Humanitats per als anys 2017 i 2018, per un import de 125.000,00 € segons detall: 

 
- Any 2017   50.000,00 € 
- Any 2018  75.000,00 € 

 
2.- Agrair a  la GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura. Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural, 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 compte justificatiu corresponent al projecte 2017 es podrà presentar fins el 28 de 
febrer de 2018. 
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El compte justificatiu corresponent al projecte 2018 es podrà presentar fins el 28 de 
febrer de 2019. 

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. 
 

14.2. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER L’ADQUISICIÓ MOBILIARI 
BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA 

 
Núm. de referència : X2017025186     
 
En relació a l’expedient SCU12017000008 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 GENERALITAT DE CATALUNYA. 

Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, amb destinació a 
l’adquisició de mobiliari per a la biblioteca Marià Vayreda per als anys 2017 i 2018, 
per un import de 5.000,00 € segons detall: 

 
- Any 2017   4.000,00 € 
- Any 2018  1.000,00 € 

 
2.- Agrair a  la GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura. Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural, 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. 

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.- Es farà el reconeixement del dret i l’obligació d’aquest ajut en l’exercici 

pressupostari 2018. 
 
6.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DELS REMENCES DEL 
BARRI DE SANT MIQUEL.- Proposant aprovar inicialment 

 
Núm. de referència : X2017023213     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2017 es va adoptar, 
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entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’urbanització del carrer “A” 
del Barri de Sant Miquel, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i 
Guillem Moliner en data agost de 2017. 

 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 193 de 9 
d’octubre de 2017, al Diari de Girona de 5 d’octubre de 2017 i al web de la corporació. 
 
Vist que durant el referit termini d’exposició al públic es va presentar un escrit 
d’al·legacions en data 8 de novembre de 2017, per part del sr. José Jou Suñé i  la sra. 
Consuelo Fàbrega Puigdemont. 
 
Vist l’informe emès pels arquitectes redactors del projecte, Eduard Callís i Guillem 
Moliner en data 1 de desembre de 2017, que s’adjunta a l’expedient i conforme al qual 
es resolen les al·legacions presentades. 

(a) Atès que la resolució de les al·legacions presentades inclou introduir modificacions 

substancials en el projecte aprovat inicialment, cal efectuar de nou, l’aprovació inicial 

del projecte i fer l’exposició pública corresponent, d’acord amb l’article 112 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 
Vist que el nom del carrer “A” del Barri de Sant Miquel és el carrer dels Remences del 
Barri de Sant Miquel. 
 
En relació a l’expedient UPL12017000005, 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 en la seva totalitat les al·legacions presentades per part del sr. 
José Jou Suñé i  la sra. Consuelo Fàbrega Puigdemont en data 1 de desembre de 
2017, d’acord amb l’informe emès pels arquitectes redactors del projecte, Eduard 
Callís i Guillem Moliner en data 1 de desembre de 2017, que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT de nou el projecte d’urbanització del carrer 
dels Remences del Barri de Sant Miquel, redactat per unparelld’arquitectes, 
Eduard Callís i Guillem Moliner en data novembre de 2017, que introdueix les 
modificacions substancials respecte al projecte aprovat inicialment en data 21 de 
setembre de 2017, en base a les al·legacions presentades durant el termini 
d’informació pública. 
 
TERCER.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER DEL PUIG,16 
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Núm. de referència : X2017013493 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32017000058 en data 
registre entrada  27/09/2017 
a: **** 
per a: MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: C PUIG N.0016  
U.T.M : 6202403 
 
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: COL2017800052     
 
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: 85039.61 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

85039.61 2636.23 0 2636.23 62.85 2699.08 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 2699.08 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 4 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
1. Es mantenen les condicions particulars de la llicència d'obres d’edificació concedida.  
2. La primera utilització del l’edifici podria veure's limitada si la parcel·la no reuneix tots 
els elements d'urbanització previstos en el corresponent projecte d'urbanització d'acord 
amb l'art. 65 del Pla d’ordenació urbanística municipal i art. 41 de la Llei d’urbanisme 
(Decret Legislatiu 1/2010).  
3. En aplicació de la normativa vigent de seguretat contra incendis del CTE cal que 
l’edifici compleixi la següent condició: La porta d’accés al garatge i la d’accés al traster 
seran EI2C45, segons TINSCI DT8.  
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4. D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de la Llei 39/89, el termini per 
donar l'alta el nou immoble construït és de 2 mesos comptats a partir del dia següent a 
la data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea 
d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -, aportant la següent documentació: 1) Plànol de 
situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 
4) Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del 
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. La concessió de la llicència de 
primera utilització per als nous habitatges o locals estarà supeditada a l'esmentada 
declaració d'alta. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.2. - CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER SANT 
NARCÍS, 12. 

 
Núm. de referència : X2017005191 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32017000034 en 
data registre entrada  25/10/2017 
a: **** 
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: C SANT NARCÍS N.0012  
U.T.M : 669503 
 
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: CRL2017800080 
FMA2017600188    
 
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: 212377.36 euros  
1 Tanca provisional 
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

212377.36 6583.70 0 6583.70 515.00 7098.70 
 

Garanties: 
     
   mov runes + rep pav + ges res: 1165.00 euros 
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Total Liquidació Euros 
Per Drets 7098.70 
Per Garanties (4) 1465.00 

 
 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 

- Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat 
per arquitecte assumint la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte 
tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra d’edificació.  

- D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les 
obres de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el 
corresponent projecte executiu i el programa de control de qualitat.  

- Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar 
en relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via 
pública prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es 
compliran les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública 
aprovada el 27/04/95.  

- En aplicació de la normativa vigent de seguretat contra incendis, cal que en 
l’execució de l’obra s’observin les condicions de ventilació del garatge segons 
l’establert al DB HS3 del Codi Tècnic de l’Edificació.  

- L'excavació prevista s'executarà d'acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública.  

- Les tanques de parcel·la s’han d’ajustar a les condicions de l’article 296 del 
POUM i han de preservar vistes als predis veïns, a excepció d’establir acord 
mutu entre propietaris.  

- S’imposa una fiança de 1.165,00 € per garantir la neteja i/o reposició de 
paviments de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de moviment i transport de terres i runes previstos. 
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per 
l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a 
comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. 
L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el 
termini esmentat.  

- Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar 
la documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les 
condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 
i modificada el 28/07/2005. 

- D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de la Llei 39/89, el termini 
per donar l'alta el nou immoble construït és de 2 mesos comptats a partir del 
dia següent a la data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà 
adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de l’Ajuntament -2n pis -, aportant la següent 
documentació: 1) Plànol de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de 
cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4) Fotografia/es de la façana (10x15), 5) 
Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les 
escriptures. La concessió de la llicència de primera utilització per als nous 
habitatges o locals estarà supeditada a l'esmentada declaració d'alta.  
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S’aprova per unanimitat. 
 

16.3.- CONSTRUCCIÓ DE TÚNEL DE COMUNICACIÓ ENTRE APARCAMENTS  
EN SOTERRANI 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula. 
 

17.1. - HOMOLOGAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ PER LA FESTA DE NADAL 
DELS ANYS 2017-2020 I LA FESTA D'ANY NOU DELS ANYS 2018-2021 AL 

PAVELLÓ FIRAL. 
 
Núm. de referència : X2017029254     
 
En relació a l’expedient PC012017000032  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: 
  
Homologar el Pla d'Autoprotecció per la Festa de Nadal dels anys 2017-2020 i la Festa 
d'Any Nou dels anys 2018-2021 al Pavelló Firal. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I DELS DECRETS 
DICTATS ENTRE ELS DIES 20 DE NOVEMBRE I 4 DE DESEMBRE DE 2017 

RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2017029817     
 
En relació a l’expedient AG012017000076, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 
20 de novembre i 4 de desembre de 2017 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es 
relacionen a continuació:  
 
Tràmit 
 
Activitats 
 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 
 

Assabentats 
obertura 

Gabriel 
McLaughlin 

Centre docent 
d’anglès 

C/Pare Roca 10 C B 2 20/11/2017 

Assabentats 
obertura 

Greenlike SL Habitatges d’ús 
turístic (7) 

C/Sant Esteve 17 21/11/2017 

Assabentat 
obertura 

Serveis 
Informàtics Olot 
SL 

Botiga 
d’informàtica 

C/Pare Roca 3 B 2 21/11/2017 

Assabentat 
obertura 

Mas Tossols Habitatge d’ús 
turístic 

Mas els Tossols 21/11/2017 

Assabentat 
obertura 

UTE Gas-Natural 
Wattia 

Planta de 
biomassa 

C/Mulleras 15 B 29/11/2017 
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Assabentat 
obertura 

Fleca Can Dorca 
SL 

Fleca sense 
obrador 

Pl. Clarà 10 B 3 29/11/2017 

Assabentat 
obertura 

Anna Maria Carré 
Canal 

Centre de 
psicologia 

C/Verge del Portal 20 B 29/11/2017 

Assabentat 
obertura 

Abina SL Comerç 
components 
mecànics 

Ctra. de les Tries 113 29/11/2017 

Assabentat 
obertura 

Serttec Projectes  Serveis tècnics 
d’enginyeria 

C/Macarnau 38 04/12/2017 

Assabentat 
obertura 

Ilai (Cai Zhishan) Reparació de 
peces de vestir 

C/Mulleras 32 04/12/2017 

Assabentat 
obertura 

Tània Querol 
Calzada 

Saló de 
quiromassatges 

C/Pic del Bac 5 L 14 04/12/2017 

Assabentat 
obertura 

Enric Serrat 
Llagostera 

Habitatge d’ús 
turístic 

Mas Ca l’Ermità 04/12/2017 

Canvi de 
titularitat 

Dit i Fet Bar i restaurant C/Mestre Moner 12 21/11/2017 

Revisió d’ofici 
llicència 
ambiental 
(s’inclouen 
vectors 
atmosfèrics) 

Noa Visual Group 
SL 

Fabricació de 
maniquins 

Av. Antoni Gaudí 10 20/11/2017 

Proposta de 
resolució 
expedient 
sancionador 

Jordi Corbaton 
Llagostera 

Bar musical  C/Del Roser 10 B 20/11/2017 

 
Llicències de tinença o conducció de gossos de raça potencialment perillosa  
Caducitat 
expedient 

**** Llicència de 
gos de raça 
potencialment 
perillosa 

C/Miquel Servet 18 B 21/11/2017 

 
Autoritzacions horts municipals 
Llicència **** Ús d’hort 

municipal 
Horts les Mates 5 20/11/2017 

Llicència **** Ús d’hort 
municipal 

Horts Parc Nou 1603 i 
1604 

20/11/2017 

Baixa **** Ús d’hort 
municipal 

Horts les Mates 7 20/11/2017 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
19.1. - ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL A NOA BRANDS EUROPE SLU 

PER DESENVOLUPAR UNA ACTIVITAT D'INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ DE 
PRODUCTES DE MATÈRIES PLÀSTIQUES A L'AV. ANTONI GAUDÍ 18 

 
Núm. de referència : X2017005944     
 



 
 
 

 25 

El dia 14 de març de 2017, NRE 2017003908, es presentà davant d’aquest ajuntament 
la sol·licitud de llicència ambiental, amb la documentació corresponent, per exercir la 
següent activitat: 
 
04.05.03 Activitats. Legalitzacions 
N.Expedient 2017-110   
Titular Noa Brands Europe SLU 
Taula   5.17a i 5.17 b: Fabricació de productes de matèries plàstiques 

termoestables i termoplàstiques 
Adreça Av. Antoni Gaudí núm. 18 
Municipi Olot 
 
La tramitació d’aquesta llicència, segons consta en l’expedient, s’ha realitzat de 
conformitat amb el que determinen la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats i la normativa que la desenvolupa per a aquelles 
activitats englobades en l’Annex II.  
 
Durant el tràmit d’audiència a la Proposta de Resolució Denegatòria emesa el dia 29 
de setembre de 2017 s’han presentat al·legacions 6/11/2017, NRE 2017017106, i 
s’han esmenat les mancances informades desfavorablement en relació al projecte 
tècnic.  
 
La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA) el dia 23 de novembre de 2017 
ha emès informe integrat FAVORABLE respecte de la documentació annexa 
presentada i ha desestimat les al·legacions presentades.  
 
Vist el Capítol III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, De conformitat amb el Decret de 22 de novembre de 2017, 
del qual se’n va donar compte en el Ple Ordinari del dia 23 de novembre de 2017, de 
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, en relació a l’expedient 
AC012017000001, el regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: DESESTIMAR les al·legacions presentades el dia 6 de novembre de 2017, 
NRE 2017017106, de conformitat amb l’acord emès per la Ponència Comarcal 
d’Avaluació Ambiental el dia 23 de novembre de 2017, el qual s’adjunta com a Annex I 
a la present resolució.  
 
Segon: CONCEDIR a  
 
04.05.03 Activitats. Legalitzacions 
N.Expedient 2017-110   
Titular Noa Brands Europe SLU 
Taula   5.17a i 5.17 b: Fabricació de productes de matèries plàstiques 

termoestables i termoplàstiques 
Adreça Av. Antoni Gaudí núm. 18 
Municipi Olot 
 
la llicència ambiental municipal d’acord amb l’informe favorable de la PCAA, de 23 de 
novembre de 2017,  el qual s’adjunta com a Annex II a la present resolució.  
 
Segon: Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment dels aspectes 
detallats en l’article 49 de la Llei 20/2009, que li siguin d’aplicació, així com al 
compliment de les mesures que figuren en l’ ”Annex. Condicions informes tècnics i 
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règim de control” de l’informe de la PCAA del dia 23 de novembre de 2017. 
 
Tercer: L’establiment haurà de ser objecte de les següents mesures de control: 
 
 Presentar a l’Ajuntament el certificat del tècnic responsable de l’execució del 

projecte on es faci constar l’adequació de les mateixes a la llicència atorgada. 
 Realitzar un control inicial de caràcter mediambiental que garanteixi l’adequació de 

les instal·lacions i l’activitat als requeriments legals aplicables, i específicament, als 
fixats en la llicència ambiental per part una entitat col·laboradora de l’administració 
ambiental. L’acta de control, que ha de ser presentada a l’ajuntament en el termini 
màxim d’un mes a comptar del finiment del control, habilita per l’exercici de 
l’activitat. En el cas que la llicència ambiental no se sotmeti a aquest control en el 
termini de quatre anys, la llicència ambiental caduca. 

 
Quart: Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les determinacions 
legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà  l’activitat autoritzada a controls 
periòdics cada sis anys, el primer comptat a partir del control inicial favorable. Aquest 
control periòdic l’haurà de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració 
ambiental.  
 
Cinquè: Seran objecte, tant del control inicial com dels periòdics, totes les 
determinacions fixades a la llicència ambiental, i específicament els nivells d’emissió i 
les prescripcions tècniques indicats anteriorment.” 
 
Sisè: Aquesta llicència es concedeix sens perjudici i de tots els permisos, 
autoritzacions o llicències –inclosa la comunicació d’obres o la llicència municipal 
d’obres- que siguin necessaris per exercir l’activitat d’acord amb les normatives que, 
en el seu cas, li siguin d’aplicació. 
 
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 tres quarts 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 LA SECRETÀRIA 


