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ACTA NÚM. 49 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
21 DE DESEMBRE DE 2017 

  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 de desembre de 2017, a dos quarts de vuit del 
matí, es reuneix en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest 
Ajuntament, sota la presidència del Sr. JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS, per tal 
de celebrar  la sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia 
d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, 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 de l’oposició, el Sr. Josep Guix Feixas i la Sra. 
Anna Descals Tresserras.  
 
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 –dos quarts de 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 14 de desembre:  
 
- el mateix dia 14, va assistir a la reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc a can 
Monsà.  
 
- el dia 17 de desembre, va presenciar el Pessebre vivent de Sant Roc.  

 
- el dia 18 de desembre, va assistir a la reunió del Patronat de la FUB (Fundació 
Universitària Balmes) que va tenir lloc a la Casa de Convalescència de Vic i 
seguidament va presidir l’Assemblea del clúster carni d’Innovacc que va tenir lloc al 
Saló de Sessions.  
 
- i ahir dimecres va assistir a les reunions de les Juntes Generals de Dinàmig, del 
Sigma i del CASG que varen tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 

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. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PEL FOMENT DEL LLOGUER PER A 
ESTUDIANTS 

 
Núm. de referència : X2017030056     
 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per 
l’atorgament de subvencions destinades a programes específics de foment del lloguer 
per a estudiants al barri vell d’Olot, per a propietaris d’habitatges que posin pisos en 
lloguer a estudiants durant el curs 2017/2018, aprovades per la Junta de Govern Local 
de data 18 de maig de 2017 i publicades al BOP núm. 130 de 7 de juliol de 2017. 
 
Havent examinat i valorat el Serveis Tècnics Municipals les sol·licituds presentades 
per acollir-se als ajuts previstos. 
 
En relació a l’expedient HA042017000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d’habitatge, proposa  a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic de 1.200,00 € pel foment del lloguer per a estudiants 
a: 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2017017785 Sr. J.J.C. 46............A 
Adreça lloguer Ajut base 4.1 Ajut base 4.2 
Rda. Sant Bernat,10,2-1 1.200,00 € (100,00 €/mes) 0,00 € 

 
Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
2017 600 2312 480033 TRANSF.AJUTS SOCIALS DIVERSOS. 
 
Tercer- Per tal de justificar la subvenció atorgada i poder procedir al seu pagament, el 
beneficiari haurà de presentar la següent documentació : 
 

 Rebuts de lloguer pagats de l’habitatge llogat que acrediten la vigència i import 
de l’arrendament. 

 Si s’escau, full de transferència bancària. 
 
Quart.- El pagament de la subvenció resta condicionat a la comprovació de la 
documentació presentada en el punt anterior i, si s’escau, l’informe tècnic favorable 
emès pels Serveis Tècnics Municipals. En cas que la justificació corresponent sigui 
inferior a la fixada, l’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa. 
 
Cinquè.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar 
compliment. 
 

Sisè.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI -EXERCICI 
2017- A FAMÍLIES MONOPARENTALS i unitats de convivència amb PERSONES 

ATURADES DE LLARGA DURADA MAJORS DE 40 ANYS 
 
Núm. de referència : X2017030380     
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En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per 
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2017 a les 
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga 
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 14 de 
setembre de 2017 i publicades al BOP núm. 208 de 31 d’octubre de 2017 la seva 
aprovació definitiva. 
 
Vist que han estat presentades les següents sol·licituds: 

Expedient Data 
Registre 
d'entrada Sol.licitants NIF 

A1/17 06/11/2017 E2017017083 G. J. F. 46......R 
M2/17 13/11/2017 E2017017383 MA. C. V. 77......Q 

M3/17 15/11/2017 E2017017529 M. B. O. 46......Q 
M4/17 15/11/2017 E2017017530 P. D. T. 38......N 

A5/17 15/11/2017 E2017017531 R. G. F. 25......J 

M6/17 21/11/2017 E2017017987 E. S. M. 37......R 

M7/17 21/11/2017 E2017017769 C. S. M. 77......P 

A8/17 21/11/2017 E2017017770 MC. G. R. 80......K 

A9/17 21/11/2017 E2017017771 E.B. G. 77......L 

A10/17 21/11/2017 E2017017780 F. P. L. 77......K 

A11/17 30/11/2017 E2017018275 D.L. P. 77......A 
A12/17 30/11/2017 E2017018274 AM. L.C. 39......G 
M13/17 01/12/2017 E2017018355 J. S. S. 43......P 
M14/17 01/12/2017 E2017018353 G. S. O. 77......M 

M15/17 01/12/2017 E2017018378 H. H. 45......W 
A16/17 01/12/2017 E2017018356 D. M. S. 77......G 
 

En relació a l’expedient HA052017000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de 
subvencions per al pagament de l’ibi -exercici 2017- a les famílies monoparentals, i a 
les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 40 
anys, atorgar les següents subvencions: 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2017017083 G.J.F. 46......R 
Adreça immoble Import subvenció Import IBI 
C/ Amogàvers, 8, 2-3 223,75 € (70%) 319,64 € 

 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2017017383 MA.C.V. 77......Q 
Adreça immoble Import subvenció Import IBI 
C/ Pl. Balmes, 1, 1-2 293,29 € (70%) 418,98 € 

 
Registre Beneficiari DNI 
E2017017530 P.D.T. 38......N 
Adreça immoble Import subvenció Import IBI 
C/ Volcà Sta. Margarida, 4 302,65 € (70%) 432,35 € 

 
Registre Beneficiari DNI 
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E2017017531 R.G.F. 25......J 
Adreça immoble Import subvenció Import IBI 
C/ Rei Martí l’Humà, 1, 4-3 263,33 € (70%) 376,18 € 

 
Registre Beneficiari DNI 
E2017017987 E.S.M. 37......R 
Adreça immoble Import subvenció Import IBI 
C/ Verge de la Guia, 8, 2-2 180,71 € (50%) 361,42 € 

 
Registre Beneficiari DNI 
E2017017769 C.S.M. 77......P 
Adreça immoble Import subvenció Import IBI 
Ptge. Martinica, 12 297,30 € (60%) 495,50 € 

 
Registre Beneficiari DNI 
E2017017770 MC.G.R. 80......K 
Adreça immoble Import subvenció Import IBI 
Av. Pirineus, 6, 2-2 270,49 € (70%) 386,42 € 

 
Registre Beneficiari DNI 
E2017017771 E.B.G. 77......L 
Adreça immoble Import subvenció Import IBI 
C/ Escultor Claret, 4 147,34 € (70%) 210,48 € 

 
Registre Beneficiari DNI 
E2017017780 F.P.L. 77......K 
Adreça immoble Import subvenció Import IBI 
C/ Barretina, 35 146,07 € (70%) 208,67 € 

 
Registre Beneficiari DNI 
E2017018274 AM.L.C. 39......G 
Adreça immoble Import subvenció Import IBI 
C/ Rei Martí l’Humà, 3, 3-3 218,18 € (70%) 311,69 € 

 
Registre Beneficiari DNI 
E2017018355 J.S.S. 43......P 
Adreça immoble Import subvenció Import IBI 
Camí Teuleria, 11, 4-B 230,50 € (60%) 384,16 € 

 
Registre Beneficiari DNI 
E2017018353 G.S.O. 77......M 
Adreça immoble Import subvenció Import IBI 
C/ Àngel Guimerà, 3, bx 85,93 € (60%) 143,21 € 

 
Tot això, sens perjudici de l’establert a la Base 6ª. 
 
SEGON.-  Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de 
subvencions per al pagament de l’ibi -exercici 2017- a les famílies monoparentals, i a 
les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 40 
anys, denegar les següents subvencions: 
 
Expedient Data Registre d'entrada NIF Motiu Incompliment 

M3/17 15/11/2017 E2017017529 46......Q 
Incompliment Requisit 
establert en la Base 2.1.d) 

A11/17 30/11/2017 E2017018275 77......A 
Incompliment Requisit 
establert en la Base 2.1.a) 

M15/17 01/12/2017 E2017018378 45......W 
Incompliment Requisit 
establert en la Base 2.2.b) 

M16/17 01/12/2017 E2017018356 77......G 
Incompliment Requisit 
establert en la Base2.1.c) 

 
TERCER.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, essent com a màxim en data de 28 
de febrer de 2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consti a 
la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària 2017.600.2312.480033 
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“Transferència per ajuts socials diversos” 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - APROVAR LA REDACCIÓ DEL PLA DE CIUTAT DE BIBLIOTEQUES D’OLOT 

I NOMENAR ELS MEMBRES DE LA “COMISSIÓ REDACTORA DEL PLA” 
 
Núm. de referència : X2017030527     
  
Vist que segons el Mapa de lectura pública de Catalunya, a la ciutat d’Olot li correspon 
una segona biblioteca, perquè els municipis de més de 30.000 habitants han de tenir 
xarxa urbana. En aquests moments, l’Ajuntament d’Olot vol aprofitar l’existència d’una 
línia de subvencions, el Pla d’Obres de la Diputació de Girona (que compta, al seu 
torn, amb subvenció de la Generalitat de Catalunya). 
 
Vist que la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Olot una subvenció per a 
la redacció del programa de ciutat, dins de la 1a. convocatòria de subvencions per a la 
redacció de programes de ciutat, programes funcionals i projectes de construcció 
(bàsic i executiu) per a biblioteques del Sistema de lectura pública, 
 

En relació a l’expedient CU042017000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- LA REDACCIÓ D’UN PLA DE CIUTAT DE BIBLIOTEQUES: 
 
El Pla de Ciutat de Biblioteques d’Olot ha de ser un instrument bàsic de planificació de 
l’Ajuntament d’Olot. El Pla integrarà els instruments d'ordenació i planificació cultural 
en matèria de biblioteques a la ciutat i incorporarà les normatives que estan vigents i 
l’adequació als paràmetres que marca el Mapa de lectura pública de Catalunya, a més 
establirà noves directrius. Aquest document ha d’anar més enllà de decidir on es situa 
una segona biblioteca a la ciutat o de com s’arriben als mínims exigits al Pla nacional 
de biblioteques. Aquest pla ha de contemplar, per primera vegada, en una visió de 
conjunt i des d'una mirada comarcal, la totalitat d'equipaments bibliotecaris considerats 
essencials per al benestar i gaudi de la ciutadania. Per aquest motiu el pla s'ha 
d’elaborar en consens amb totes les àrees del propi Ajuntament (cultura, 
ensenyament, benestar social, barris...) i la Diputació de Girona, sobretot del Servei de 
Biblioteques. 

 
Un dret bàsic: l'accés a la cultura a través de les Biblioteques. 
El pla permetrà dotar el municipi d’Olot d’un document on quedaran reflectits quins 
equipaments han de permetre garantir l'accés de la ciutadania a la cultura a través de 
les biblioteques, en igualtat d'oportunitats i en les millors condicions, tenint en 
consideració les noves demandes socials i les noves formes d'accedir als continguts i 
les experiències culturals i reforçant al mateix temps el valor social de les biblioteques 
públiques d’Olot. 

 
La biblioteca del segle XXI: tornar a l’esperit social.   
El pla ha de permetre definir uns models de biblioteca a Olot que permetin garantir 
elevats nivells de qualitat i optimitzar l'adequació de les instal·lacions i recursos per 
donar resposta  a les concepcions més actuals de la cultura i les seves pràctiques, 
amb accent a la utilitat social, econòmica i medi-ambiental dels equipaments per 
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afavorir la seva adaptació a les necessitats i demandes d'una societat del segle XXI. 
En aquest sentit, el pla incorporarà les característiques de les instal·lacions així com la 
concepció dels espais, la previsió d'activitats i usos dels equipaments amb clar accent 
social i mediambiental. 

 

Una segona biblioteca i redefinició de l’actual. 
L’Ajuntament d’Olot es plantejarà en aquest Pla quina és la millor opció (o opcions) per 
adaptar la ciutat als paràmetres del Pla de Biblioteques de Catalunya i alhora que 
encaixi perfectament amb el desenvolupament i necessitats de la capital de la 
Garrotxa. Un dels plantejaments inicials serà la ubicació d’un nou equipament 
bibliotecari al barri de Sant Miquel amb la definició d’uns espais i serveis que faran 
inevitablement redefinir els usos de la biblioteca actual, la Biblioteca Marian Vayreda. 
Alhora caldrà definir les relacions entres els dos centres, així com les dependències 
orgàniques, etc. 

 
Ubicació de la nova biblioteca 
La intenció de l’Ajuntament d’Olot és estudiar la millor ubicació d’aquest nou 
equipament amb prioritat al Nucli Antic o al Barri de Sant Miquel. No excloent altres 
ubicacions. Cal que el pla defineixi quina és la millor opció per la ciutat i quins són els 
punts forts i febles de cada possible ubicació. A més estudiar en quin terreny o edifici 
seria millor ubicar-lo, concretant així encara més l’estudi.  

 
Un nou sentit de la paraula biblioteca 
El Pla de Ciutat de Biblioteques d’Olot té la intenció d’abordar el disseny de la nova 
biblioteca d’Olot amb una visió molt àmplia. Donant per descomptat que les 
biblioteques han de donar un serveis bàsics definits per la Xarxa i el Pla de 
Biblioteques nacional es vol estudiar la conveniència de dissenyar un nou equipament 
amb una gran càrrega social (a més de la cultural que ja té la biblioteca tradicional). És 
per això que es vol explorar la possibilitat de dissenyar un equipament que englobi 
diversos serveis adreçats a la ciutadania sota el mateix paraigua de la biblioteca. Un 
equipament que s’acosti més a la idea d’ateneu, punt de trobada, de reunió, de relació 
social, que no pas un espai que simplement faci la funció de “supermercat dels llibres, 
cd i dvds”. És per això que una part de l’estudi consistirà en ampliar el sentit de la 
paraula biblioteca. 

 

I per tal de definir com ha de ser aquest nou equipament, on s’hauria d’ubicar, quins 
serveis hauria d’oferir, com s’hauria d’encaixar amb la biblioteca existent, com 
s’aconseguiria arribar als requisits del Mapa de lectura pública de Catalunya, com es 
coordinaria amb altres equipaments culturals de la ciutat, quins perfils professionals 
haurien de formar part del seu personal, etc... 

 
Segon.- LA CREACIÓ DE LA “COMISSIÓ REDACTORA DEL PLA DE CIUTAT DE 
BIBLIOTEQUES D’OLOT” 
 
Tercer.- NOMENAR ELS MEMBRES DE LA “COMISSIÓ REDACTORA DEL PLA 
DE CIUTAT DE BIBLIOTEQUES” 

 Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot. 
 Josep Berga, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot.  
 Josep Gelis, regidor de planificació urbanística de l’Ajuntament d’Olot. 
 Josep Quintana, regidor del principal grup a l’oposició a l’Ajuntament d’Olot. 
 Ramon Prat, director de l’àrea d’infraestructura i urbanisme de l’Ajuntament 

d’Olot. 
 Carme Simon. directora Biblioteca Marià Vayreda. 
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 Ricard Sargatal. director de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
 Judit Badia, bibliotecària de la biblioteca Marià Vayreda. 
 Elena Massanas, responsable de desenvolupament comunitari del CASG 
 Carme Renedo Puig, cap del Servei de biblioteques de la Diputació de Girona 
 Elena Redó Banzó, cap de secció d’administració i serveis als ajuntaments del 

servei de biblioteques de la Diputació de Girona 
 Javier Nieto Arroyo, responsable en Treball Estadístic del Servei de 

Biblioteques de la Generalitat 
 
Aquesta comissió redactora establirà la periodicitat de les seves reunions i la 
metodologia de treball. Per a la participació a les reunions no es remunerarà als 
assistents. 

 
L’Ajuntament d’Olot contractarà, a proposta de la comissió, un equip redactor que 
efectuï les tasques de secretariat tècnic. Els contractarà a una empresa externa de 
serveis (o autònom) extern que actuarà com a redactors i secretari de la comissió 
per tal que vagi plasmant en un document les decisions de la comissió i realitzin 
les tasques de diagnosi i recollida de dades que la comissió els encarregui i elabori 
el document final amb les conclusions. 
 
La comissió tindrà sis mesos per a la realització del Pla de ciutat de Biblioteques. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.- ESPORTS. ANUL·LAR UNA SUBVENCIÓ DUPLICADA PER ERROR 
 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per manca d’expedients. 
 

8.1. - PROCEDIMENT A SEGUIR PEL NOMENAMENT DE L'ALCALDE DE BARRI 
DE BATET 

 
Núm. de referència : X2017030423     
 
En relació a l’expedient SG032017000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Barris i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Aprovar el procediment a seguir pel nomenament de l’Alcalde de barri de Batet, any 
2017. 
 
 Obertura període de presentació de candidats a  Alcalde de barri des del  8 al 

29 de gener de 2018 una carta a tots els veïns de Batet) 
                   

 Les persones que s’hi vulguin presentar, han de comparèixer           
personalment davant la Secretària de l’Ajuntament d’Olot amb el nom de les 
persones que formaran la junta veïnal i ho poden fer dins el termini de 20 
dies naturals des de la data que s’acordi convocar les eleccions.  

 
 Convocatòria d’Assemblea el dia 2 de febrer de 2018 a l’antiga Casa 

Consistorial, a la qual queden convocats tots els candidats i veïns, durant la 
qual es proclamaran els/les candidats/ates i se’n farà la presentació de cada un 
d’ells/elles. Al mateix temps s’escolliran els membres de la mesa per al dia de 
les eleccions, es convocaran formalment les eleccions i s’exposarà el cens 



 

Mod_ACTS_DJGE 8 

electoral. (entre el 3r i 6è dia des del Termini de presentació de candidats) (de 
l’1 de febrer al 6 de febrer). 

 
 tenen dret a vot, les persones majors de 18 anys que estiguin 

empadronades a l’antic municipi de Batet. 
 no s’admetran els empadronaments efectuats a partir del dia 31 de 

desembre de 2017 (més o menys una setmana abans de l’inici del 
termini de presentar candidats) 

 es podran presentar reclamacions sobre el cens electoral al 
departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Olot, fins el 9 de febrer 
de 2018 (més o menys una setmana abans del dia de les eleccions) 

      
 L’Alcalde d’Olot dictarà el decret de cessament de l’Alcalde de barri actual,  que 

queda en funcions fins que es proclami el nou, acte que es produeix en el 
mateix moment de la convocatòria d’eleccions. 

 
 Votació el dia 17 de febrer de 2018 a l’antiga Casa Consistorial de Batet, de 

deu a dues de la tarda (dins del termini aproximat de quinze dies després de la 
convocatòria de l’Assemblea) 
 
La consulta no té efectes vinculants i és l’alcalde qui té la facultat de nomenar 
la persona que l’ha de  representar a Batet. 
 

 Decret de nomenament del nou Alcalde de barri i dels membres de la Junta 
Veïnal (dins del termini de deu dies després de les eleccions) 23 de febrer de 
2018 

 
 el nou Alcalde de barri escollirà com a mínim dos vocals i màxim 5, 

per formar part de la Junta veïnal.  
 D’aquest document se’n dóna compte al Ple de l’Ajuntament d’Olot 

 
 En el següent Ple de l’Ajuntament d’Olot es donarà compte de la nova Junta 

Veïnal, formada pel nou Alcalde de barri i pels vocals proposats.   
 
 
En cas que només es presenti una sola candidatura, no se celebraran les eleccions i 
l’alcalde nomenarà al candidat presentat o bé a la persona que consideri més adient 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIO DE CAMINS 
VEÏNALS DE BATET. DESGLOSSAT 1A.FASE; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017030478 

Antecedents 

Vist l’informe emès el dia 18 de  desembre de 2017  pel director de l’Àrea 
d’Infraestructures i Urbanisme relatiu a la necessitat de portar a terme el contracte de 
les obres de  pavimentació de camins veïnals de Batet desglossat 1a. Fase. 
Atès que l’aprovació definitiva del Projecte de les esmentades obres, ha estat aprovat 
per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 27 d’octubre de 2016. 
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Atès l’acord del Ple de la Diputació de Girona, celebrat en data 21 de març de 2017, 
d’aprovació de la formulació definitiva del Programa de Cooperació Municipal de la 
Diputació de Girona de l’anualitat 2017, inclou l’Ajuntament d’Olot per l’actuació: 
“Pavimentació de camins veïnals de Batet, desglossat 1a. fase”, núm. 
d’expedient/actuació 6288/2016.   

El pressupost base de licitació de les obres s’estableix en la quantitat màxima de 
57.642,02 €  IVA exclòs. 

S’estableix un termini màxim d’execució de les obres de 1,5 mesos, comptats a partir 
del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

El Valor Estimat del contracte és de 57.642,02€, IVA exclòs, als efectes de determinar 
el procediment d’adjudicació i la publicitat. 

A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars regulador de la 
contractació i demés documentació prevista als articles 109, 110, 121, 123  i 126 del 
TRLCSP. 

Atès que 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 (en endavant TRLCSP), 
defineix com a 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 o la realització per 
qualsevol mitjà d’una obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat 
del sector públic contractant. 

Tenint en compte el pressupost base de licitació, que s’estableix en la quantitat de 
57.642,02€, IVA exclòs, així com el valor estimat del contracte, que ascendeix a la 
mateixa quantitat, el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, 
atenent a una pluralitat de criteris de valoració, en virtut dels articles 138, 150 i 157 i 
següents del TRLCSP, aplicant mesures de gestió eficient de conformitat amb l’article 
8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 

La tramitació de l’expedient serà ordinària, de conformitat amb els articles 109 i 
següents del mateix TRLCSP. 

Fonament jurídic 

De conformitat amb els articles 22 i 109 del TRLCSP 

De conformitat amb 110 i 115 del TRLCSP 

De conformitat amb el decret de l’Alcaldia de data  26 de juny de 2015 de delegació de 
competències, la competència per a l’adopció del present acord és de la Junta de  
Govern Local. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000024 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 de les obres de 
pavimentació de camins veïnals de Batet, desglossat 1a. fase, actuació 6288/2016 del 
Programa Específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya anualitat 2017, incorporant-hi la documentació a què fa 
referència l’article 109 del TRLCSP. 
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Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa de les obres de 
pavimentació de camins veïnals de Batet, desglossat 1a. fase, amb un import de 
licitació màxim de cinquanta-set mil sis-cents quaranta-dos euros amb dos cèntims 
(57.642,02 €), IVA exclòs. 
 
L’import total de la despesa ascendeix a la quantitat de seixanta-nou mil set-cents 
quaranta-sis euros amb vuitanta-quatre cèntims  (69.746,84€), IVA inclòs. Aquest 
import es desglossa en cinquanta-set mil sis-cents quaranta-dos euros amb dos 
cèntims (57.642,02€) de pressupost net, i dotze mil cent quatre euros amb vuitanta-
dos cèntims (12.104,82 €)  d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres. 
 
Quart.- APROVAR la despesa que es finançarà amb càrrec  a la partida núm. 
18.140.1532.61905 (pavimentació camins veïnals de Batet)  del pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 99999 69746.84 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació per adjudicar les obres mitjançant procediment obert, 
atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes, de conformitat amb els articles 
138, 150 i 157 i següents del TRLCSP, aplicant mesures de gestió eficient de 
conformitat amb l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents 
en matèria de contractació pública i procedir a la seva publicació en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 142.1 i 142.4 del 
TRLCSP. 
 
Sisè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici i fins a 
la seva finalització o resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - SERVEIS DE SEGURETAT DEPENDÈNCIES DE L'OFICINA D'ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ 

 
CC012017000408 
Núm. de referència : X2017029978     
 
Antecedents: 
 
Vist l’informe de la responsable de l’OAC de l’Ajuntament d’Olot  de data 12 de 
desembre de 2017,  relatiu a la necessitat de contractar els serveis de guarda de 
seguretat de les dependències de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà  en horari de tardes i 
segons el calendari establert, amb  un total de 142 dies de prestació de servei  un total 
de 639 hores. 
  
S’han demanat pressupostos a les empreses : “ Federal Vigilància i Seguretat,SA”; “ 
Enerpro, SL” i “Catch Control” . 
 
Atès que han presentat oferta econòmica les empreses:”Federal Vigilància i Seguretat 
SA” i “Enerpro,SL”, i vist que l’oferta més avantatjosa és la presentada “Federal 
Vigilància i Seguretat,SA” . 
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Fonament Jurídic 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis,d’acord amb 
l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
Atès que la concentració queda tipificada com a contracte menor d’acord amb l’article 
111 en relació amb el 138.3 del TRLCSP.  
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012017000408 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa FEDERAL VIGILANCIA I SEGURETAT SA 
(A1779909-9) el contracte menor dels  serveis de guarda seguretat de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà per un termini des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018 
d’acord amb el calendari que consta a l’expedient i  de conformitat amb el  pressupost 
núm. 082/2017, segons el qual : 

- El servei esmentat es portarà a terme de dilluns a dijous de 15:00 a 19:30 
hores.(4,5 hores/dia) 

- La durada del contracte és des l’1 de gener al 31 de desembre de 2018 
(excepte del 24 de juny a l’11 de setembre ambdós inclosos). 

- El preu hora és de 14.60 € + IVA. 
- El número total de dies que s’ha de prestar el servei és de 142  
- El total d’hores a realitzar durant l’any 2018 és de 639 hores.  

 
Segon.- L’import total de la despesa és de: NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU 
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (9329,40 €) + IVA: MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (1.959,17 €).   
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import d’11.288,57 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a la partida núm. 18.130.9200.227063 “ assistència OAC (tardes)” 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 11288.57 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
 

 
Quart.- FEDERAL VIGILANCIA I SEGURETAT SA adjuntarà una còpia d’aquest acord 
a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000408. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.   
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.3. - SERVEIS DE REVISIÓ PSICOLÒGICA PER PORTAR ARMA DE FOC 
 
Núm. de referència : X2017015383     
 
Vista la necessitat de contractar els serveis de valoració de les condicions 
psicològiques per a l’ús d’arma de foc que s’han d’efectuar a 44 persones de la Policia 
Municipal.  
 
Vist l’informe del sots-inspector de la Policia Municipal de valoració dels pressupostos 
presentats pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya  i per l’’Institut  de Seguretat 
Pública  de Catalunya per portar a terme l’avaluació per a la valoració de les 
condicions psicològiques per a l’ús d’arma de foc als membres dels cossos de policia. 
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Vist que la tècnica superior del Servei de Recursos Humans d’aquest Ajuntament en  
data 13 de desembre de 2017 informa que la despesa dels serveis esmentats es farà 
amb càrrec a la partida 17.110.920.16009 “altres quotes socials”.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000221 i antecedents corresponents la 
regidora-delegada d’Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar al COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS DE CATALUNYA 
(Q5855028-F) els serveis relatius a la valoració de les condicions psicològiques per 
portar a arma de foc que s'han de fer a 44 persones de la Policia Municipal; de 
conformitat amb el seu pressupost , 
 
Segon.- L’import  del contracte és  de: TRES MIL CINC-CENTS VINT EUROS (3.520 
€) + IVA:  SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS (739,20 €) .  
 
 Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 4.259,20 € amb càrrec a partida 
núm. 17.110.920.16009 “altres quotes socials”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17110  920  16009 4259.20 ALTRES QUOTES SOCIALS 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.-  El COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS DE CATALUNYA adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012017000221. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.4. - AMPLIACIÓ CONTRACTE DELS SERVEIS DE DISSENY, COMUNICACIÓ, 
MANTENIMENT WEB I XARXES SOCIALS DE "FABER" 

 
Núm. de referència : X2017014082     

Antecedents: 

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 1 de juny de 
2017, es va acordar adjudicar el contracte menor de serveis per portar a terme el 
disseny, comunicació, manteniment web i xarxes socials de la Residència d’Arts, 
Ciències i Humanitats, a favor del senyor Pau Avila Otero, amb DNI. 77.921.227-X, pel 
període comprès entre el 29 de maig i el 31 de desembre de 2017 i pel preu total de  
11.250€, IVA inclòs, corresponent a una dedicació de 750 hores. 
En data 30 de novembre de 2017, el director de Faber, senyor Francesc Serés, va 
emetre informe tècnic relatiu a la necessitat d’ampliar en 170 hores l’esmentat 
contracte de serveis, per tal de poder fer front al volum de feina generat durant el 
període objecte del contracte.  

L’esmentada ampliació representa una despesa de 2.550€, IVA inclòs (170 hores x 
15€/h), la qual, sumada als 11.250€ adjudicats pel mateix concepte a favor del senyor 
Pau Avila Otero mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 
2017, ascendeix a un  total de 13.800€, IVA inclòs. 

Atès que la despesa total en concepte de Serveis per portar a terme el disseny, 
comunicació, manteniment web i xarxes socials de la Residència d’Arts, Ciències i 
Humanitats (13.800€), no supera l’import establert a l’article 138.3 del Text refós de la 
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Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), pel que fa als contractes menors de 
serveis. 

Atès que la durada total del contracte, tenint en compte l’esmentada ampliació d’hores, 
no excedeix el termini previst pels contractes menors a l’article 23 del TRLCSP. 

D’acord amb l’informe tècnic abans esmentat i l’informe emès pel director-gerent de 
l’Institut de  Cultura de la Ciutat d’Olot, senyor Ricard Sargatal Pont, en el qual proposa 
contractar al senyor Pau Avila Otero, un total de 170 hores, per portar a terme els 
treballs corresponents als serveis de disseny, comunicació, manteniment web i xarxes 
socials de la Residència d’Arts Ciències i Humanitats d’Olot.  

 
I vist l’expedient administratiu núm. CC01201700213 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Primer. AMPLIAR en 170 hores, el contracte menor de serveis per portar a terme el 
disseny, comunicació, manteniment web i xarxes socials de la Residència d’Arts, 
Ciències i Humanitats, adjudicat a favor del senyor Pau Avila Otero, amb DNI. 
77.921.227-X, mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 1 de 
juny de 2017. 

El preu de l’ampliació és de dos mil cinc-cents cinquanta euros (2.550€), IVA inclòs, 
corresponent a 170 hores de dedicació. 

L’esmentat preu es desglossa en 2.107,44€ més 442,56€ en concepte d’IVA (21%). 

Segon. APROVAR i AUTORITZAR la despesa d’import dos mil cinc-cents cinquanta 
euros (2.550€), IVA inclòs amb càrrec a la partida: 17.140.334.227992 “Residència 
d’Arts, Ciències i Humantitats” 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227992 2550 RES. D'ARTS, CIENCIES I HUMANITATS100 001 001 001 000 000 

Tercer. Notificar el present acord al senyor Pau Avila Otero. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017030486     
 
En relació a l’expedient CPG22017000133 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. 17/048 per un import total 
de 448.773,73 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 448773.73 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR BAIXA DE SUBVENCIÓ A L'ENTIAT CLUB CICLISTA LEFA 
TEAM  
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Núm. de referència : X2017030506     
 
En relació a l’expedient CPG12017000243 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: 
 

1. Que en JGL amb data 2 de novembre de 2017, es va concedir una subvenció 
amb caràcter de concurrència competitiva a l’entitat CLUB CICLISTA LEFA 
TEAM,  per un import de 200,00€ per  a la realització d’un Clínic sobre ciclisme. 

 
2. Atès que per acord de La JGL de data 20 d’abril de 2017, ja es va atorgar una 

subvenció amb caràcter de concurrència competitiva pel mateix import , a 
l’entitat per fer front a la mateix Clínic. 

 
3. Atès que la subvenció atorgada amb data 20 d’abril ha estat correctament 

justificada d’acord a les Bases reguladores d’atorgament de subvencions. 
 

4. Atès que la subvenció aprovada per acord de JGL de 2 de novembre de 2017 
per un import de 200,00€,  es va atorgar per error per a realitzar el mateix 
Clínic sobre ciclisme, ja subvencionat per el mateix import en data 20 d’abril de 
2017. 

 
5. Per tot l’exposat anteriorment, es procedeix a revocar l’acord de la JGL de 2 de 

novembre pel qual es concedia l’esmentada subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 -200 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB NATACIÓ OLOT 
 
Núm. de referència : X2017030512     
 
En relació a l’expedient CPG12017000244 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció nominativa a l’ entitat CLUB NATACIÓ OLOT amb  NIF: 
G17067398 per un import de 600,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480082 
“SUBVENCIÓ CLUB NATACIÓ OLOT“. 
 
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. 
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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 1705932001 Despeses 17330  341  480082 600 SUBVENCIO CLUB NATACIO OLOT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE D'INICIATIVES 
TURÍSTIQUES OLOT 

 
Núm. de referència : X2017030529     
 
En relació a l’expedient CPG12017000246 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció nominativa  a l’ entitat CENRE D’INICIATIVES 
TURÍSTIQUES OLOT amb  NIF: G17058983 per un import de 1.500,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.400.334.480089 “SUBVENCIÓ CENTRE D’INICIATIVES 
TURÍSTIQUES OLOT “. 
 
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 1705948001 Despeses 17400  334  480089 1500 SUBVENCIO CIT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I INTÈRPRETS 
D'OLOT I COMARCA 

 
Núm. de referència : X2017030530     
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En relació a l’expedient CPG12017000247 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció nominativa, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I 
INTÈRPRESTS I MÚSICS amb  NIF: G17293242 per un import de 1.350,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.400.334.480088 “SUBVENCIÓ ASSOC. MÚSICS I 
INTERPRETS“. 
 
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 1705942001 Despeses 17400  334  480088 1350 SUBVENCIO ASSOC. MUSICS I INTERPRETS100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CANTABILE COR DE CAMBRA 
 
Núm. de referència : X2017030531     
 
En relació a l’expedient CPG12017000248 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció nominativa, a l’ entitat CANTABILE COR DE CAMBRA amb  
NIF: G17605189 per un import de 5.095,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.400.334.480090 “SUBVENCIÓ CANTABILE COR DE CAMBRA“. 
 
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 
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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 1705943001 Despeses 17400  334  480090 5095 SUBVENCIO CANTABILE COR DE CAMBRA100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CASA CULTURAL DE ANDALUCIA 
DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017030534     
 
En relació a l’expedient CPG12017000249 i  vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció nominativa, a l’ entitat CASA CULTURAL DE ANDALUCIA 
DE LA GARROTXA amb  NIF: G17350364 per un import de 2.429,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.400.334.480086 “SUBVENCIÓ CASA CULTURAL DE 
ANDALUCIA DE LA GARROTXA“. 
 
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 1705944001 Despeses 17400  334  480086 2429 SUBVENCIO CASA CULTURAL ANDALUCIA100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.7. - APROVAR SUBVENCIÓ AL COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA – 

COAC  
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Núm. de referència : X2017030535     
 
En relació a l’expedient CPG12017000250 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció nominativa, a l’ entitat COL.LEGI D’ARQUITECTES DE 
CATALUNYA - COAC amb  NIF: Q0875010A per un import de 500,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.400.334.480085 “SUBVENCIÓ COAC-COL.LEGI 
ARQUITECTES“. 
 
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 1705945001 Despeses 17400  334  480085 500 SUBVENCIO COAC - COL.LEGI 

ARQUITECTES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL LA QUIMICA 
 
Núm. de referència : X2017030536     
 
En relació a l’expedient CPG12017000251 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció nominativa, a l’ ASSOCIACIÓ  CULTURAL LA QUÍMICA 
amb  NIF: G55101000 per un import de 1.759,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.400.334.480087 “SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL LA QUÍMICA“. 
 
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 
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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 1705946001 Despeses 17400  334  480087 1759 SUBVENCIO LA QUIMICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT OMNIUM CULTURAL GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017030537     
 
En relació a l’expedient CPG12017000252 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció nominativa, a l’ entitat OMNIUM CULTURAL GARROTXA 
amb  NIF: G08310070 per un import de 500,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.400.334.480084 “SUBVENCIÓ OMNIUM CULTURAL“. 
 
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 1705947001 Despeses 17400  334  480084 500 SUBVENCIO OMNIUM CULTURAL 100 001 001 001 000 000 

 
12.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 

 
Núm. de referència : X2017030500     
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En relació a l’expedient CPG22017000134 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 certificació n.4 de RUBAU TARRES SA corresponent a les obres de DE 
REMODELACIÓ DEL FIRAL PASSEIG DE L’ESCULTOR MIQUEL BLAY  amb 
càrrec a la partida 17.141.1532.61920 “REMODELACIÓ DEL FIRAL” per un import 
de 145.335,82 euros. 

 
Aprovar la certificació n.2 de CONSTRUO CONSTRUCCIONES GENERALES SL 
corresponent a les obres de EXECUCIÓ DELS TREBALLS D’ENDERROC DE 
L’EDIFICI SITUAT AL C/ SANT MIQUEL, 6 amb càrrec a la partida 
17.140.1510.61902 “FORMACIÓ ENDERROCS” per un import de 38.423,32 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 183759.14 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.2. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2017030663     
 
En relació a l’expedient CPG22017000135 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 certificació n.3 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE NOU VIAL I CONNEXIO AMB EL C/ GARRINADA 
amb “URBANITZACIÓ GARRINADA” per un import de 45.074,61 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 45074.61 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA 
 
Núm. de referència : X2017030667     
 
En relació a l’expedient CP022017000019, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura núm. 302-2017 JOSEP VILANOVA SA per un 
import de 45.074,61 euros corresponent a la URBANITZACIO C/GARRINADA al  
BANC DE SABADELL al c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200240  Despeses99999 45074.61 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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14.1. - ACORD SOBRE LA FACTURACIÓ DE GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 
 
Núm. de referència : X2017030436     
 
Vist l’acord aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13 de 
març de 2014, en el que s’adjudicava a l’empresa “Gas Natural Servicios SDG 
(A08431090) el subministrament de gas als edificis municipals relacionats en el plec 
de clàusules, per un termini de 2 anys a comptar des del dia 1 d’abril de 2014. 
 
Vist l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 30 de juliol de 
2015 en el que no es reconeixien les factures emeses per l’empresa Gas Natural SUR 
SDG SA  (A65067332) donat que no existia cap vinculació contractual amb 
l’esmentada empresa a partir de l’abril de 2014. 
 
En relació a l’expedient CPG22017000132 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: 
 
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa de consum de gas de 16.5.2014 a 28.5.2015, 
per import de 15.813,32 euros, a nom de Gas Natural Servicios SDG SA i que aquesta 
quantitat s’imputi a les aplicacions pressupostàries previstes per a cobrir l’esmentada 
despesa de l’exercici 2017. 
 
Segon.-  L’empresa Gas Natural Servicios SDG SA emetrà les factures corresponents 
que s’hauran de comptabilitzar i tramitar dins l’any 2017. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 15813.32 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PROJECTE "MENJADOR SOCIAL DE 
LA GARROTXA" 

 
Núm. de referència : X2017030392     
 
En relació a la sol·licitud exclosa de concurrència pública adreçada a la Diputació de 
Girona. Organisme de Salut Pública relativa al projecte “Menjador Social de la 
Garrotxa” 
 
En relació a l’expedient SSO12017000001 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: 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 18.000,00 € amb un pressupost de 19.000,00 €. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.1. - APROVACIÓ DE CONVENI PER LA CAMPANYA DELS LLUMS DE NADAL 

2017-2018 
 
Núm. de referència : X2017030434     
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Que l’Ajuntament d’Olot té com a objectiu la promoció global de la ciutat i l’organització 
de tots aquells esdeveniments que contribueixin a aquesta finalitat, i en particular al 
foment i dinamització del sector i l’activitat comercial. 
 
Que l’ACO és l’entitat que agrupa els establiments comercials de la ciutat d’Olot i que 
té com a objectiu principal consolidar Olot com a centre comercial a cel obert, 
mitjançant la realització d’activitats diverses vinculades al mon del comerç 
 
Per altra banda, la campanya comercial de Nadal és la campanya comercial més 
important a la ciutat. És durant aquesta campanya que es produeixen un major nombre 
de vendes i una major capacitat d’atracció de consumidors al centre. Aquesta atracció 
genera externalitats positives més enllà de les derivades de l’activitat comercial dels 
establiments. 
 
L’Ajuntament d’Olot ha contractat mitjançant un lloguer la il·luminació nadalenca de 
l’eix comercial de la ciutat per a la campanya de Nadal 2017-2018. 
 
En relació a l’expedient SRE12017000005 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: 
 
Primer.- Aprovar el conveni amb l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO) i 
l’ajuntament per als llums de Nadal 2017-2018, d’acord amb el qual l’ACO farà una 
aportació de 17.500,00 € a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
17.1. - MEMÒRIA VALORADA D’OBRES DE REFORMA DE PARC DE PATINATGE 

(SKATEPARK) AL PARC DE MALATOSQUER 
 
Núm. de referència : X2017030617     
 
Vista la memòria valorada d’obres de reforma de parc de patinatge (skatepark) al parc 
de Malatosquer, redactada pels serveis tècnics municipals en data desembre de 2017, 
que té per objecte les obres de reforma i millora necessàries per a adequar i 
modernitzar les instal·lacions esportives existents, als efectes de permetre la seva 
execució i el procediment previ de contractació de l’obra una empresa especialista en 
aquest tipus d’instal·lacions. 
 

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

En relació a l’expedient UPOM2017000042 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada d’obres de reforma de parc de patinatge 
(skatepark) al parc de Malatosquer, redactada pels serveis tècnics municipals en data 
desembre de 2017. 
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SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - LEGALITZACIÓ D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A HABITATGE 
EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT AL C NOTARI NONET ESCUBÓS, 12 PIS.3 

PTA.2. 
 
Núm. de referència : X2017029894 

 
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 OMA32017000103 en data 
registre entrada  05/12/2017 
a: ****     
per a: LEGALITZACIÓ D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A HABITATGE 
EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: C NOTARI NONET ESCUBÓS N.0012 Pis.3 Pta.2  
U.T.M : 7300801 
 
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: CRL2017800084     
 
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: 55319.50 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

55319.50 1714.90 0 1714.90 62.85 1777.75 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1777.75 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
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Termini de vigència de la llicència: - mesos, a partir de la data de concessió, havent-se 
de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos  
. 
S’aprova per unanimitat. 
 
18.2. - CONSTRUCCIÓ DE TÚNEL DE COMUNICACIÓ ENTRE APARCAMENTS EN 

SOTERRANI AL PASSEIG D’EN BLAY, 8. 
 
Núm. de referència : X2017029462 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix la 
condició legal de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació 
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 OMA32017000101 en data 
registre entrada  13/12/2017 
a: LAND URBANISME I PROJECTES SLP     
per a: CONSTRUCCIÓ DE TÚNEL DE COMUNICACIÓ ENTRE APARCAMENTS EN 
SOTERRANI   
situada a: PG BLAY N.0008  
 
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: CRL2017800086 
FMA2017600192    
 
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: 210000.00 euros  
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

210000.00 6510.00 0 6510.00 515.00 7025.00 
 

Garanties: 
 

   mov terres + rep pav + ges res: 300.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 7025.00 
Per Garanties (4) 300.00 

 
Condicions particulars: 
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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 2 mesos. 
 
 Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 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.  

 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.  

 Per a donar conformitat al projecte executiu caldrà garantir que entre la cantonada 
de l’edifici del passeig d’en Blay, núm 6, i el mur de contenció del túnel hi ha una 
separació lliure mínima de 2,00 m que permeti canalitzar la xarxa de serveis del 
sector.  

 El projecte executiu haurà d’observar la rasant lliure mínima entre el forjat del 
túnel i la rasant del carrer acabat d’acord amb les previsions del projecte bàsic, de 
forma que es garanteixi el pas de canalitzacions de serveis.  

 Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici dels requisits que puguin 
derivar-se de l’expedient d’autorització o comunicació de modificació de les 
condicions de l’activitat del local d’ús d’aparcament.  

 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.  

 L’execució de l’obra s’haurà de coordinar amb les obres de nova urbanització del 
passeig d’en Blay que actualment es porten a terme.  

 L’execució de l’obra ha de permetre l’accés de vehicles de càrrega i descàrrega a 
l’edifici del Teatre Principal.  

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

 Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública.  

 S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments 
de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels 
treballs de moviment i transport de terres 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.  

 Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà 
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra 
segons l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005.  

 D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament 
sobre la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació 
de l’edifici, la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les 
obres a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ 
obra expedit per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets 
següents: a) Data de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades 
de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves 
modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada. c) Que 
l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.  
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 D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de la Llei 38/88, el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a la 
data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea 
d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la següent documentació: 1) 
Plànol de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) 
Certificat final d'obra, 4) Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del 
titular, 6) Fotocòpia del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures.  

 
S’aprova per unanimitat. 
 
19.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL LLOP - LLEURE OLOT PARC 
 
Núm. de referència : X2017029851     
 
En relació a l’expedient PC012017000033 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
Aprovar el Pla d'autoprotecció del LLOP - Lleure Olot Parc. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

20.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE CAN MONSÀ 
 
Núm. de referència : X2017029960     
 
En relació a l’expedient PC012017000034 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el Pla d'autoprotecció de Can Monsà. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21. - ASSUMPTES URGENTS 
 

21.1. - APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS DE L'1 AL 4 DE LES OBRES DEL 
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE NOU VIAL (PA 03.02) I CONNEXIÓ  AMB EL 

CARRER GARRINADA FASE1:NOU VIAL (P.A. 03.02) 
 
Núm. de referència : X2017009051     
 
Vistos els antecedents obrants a l’expedient núm. CCS12017000010, de convocatòria 
de licitació i adjudicació de les obres del Projecte d’urbanització de Nou Vial (PA. 
03.02) i connexió amb el carrer Garrinada, Fase 1: Nou Vial (PA. 03.02), adjudicades,  
per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2017, a favor de 
l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A., amb NIF. A17444092. 
 
Atesa la necessitat d’execució de noves partides no previstes inicialment en el projecte 
d’obra corresponent, per a les quals no hi ha preu establert en el contracte. 
 
Atès el fet que aquests preus han de ser formulats perquè s’escau el supòsit exposat 
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al paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 107 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Púbic (TRLCSP) 
a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que es 

pretenen cobrir mitjançant el contracte per causa d’errors o omissions en la 
redacció del projecte o de les especificacions tècniques. 

Ateses les característiques i necessitats d’executar els preus que es descriuen 
seguidament: 
PC1 Armadura per a murs de contenció AP500 S, d’una alcària màxima de 3 m, d’acer 
en barres corrugades B500S de límit elàstic > 500 N/mm2. Preu d’execució material: 
1,64€. 
 
Justificació: 
 
Codi UA Descripció Unitats Preu Euro Parcial Import 
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,020 /Rx21,10000 = 0,42200  
A0124000 h Oficial 1ª ferrallista 0,020 /Rx23,77000 = 0,47540  

       
    Subtotal 0,89740 0,89740 
       
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a 

l’obra i manipulat a taller B500S, de 
límit elàstic >=500N/mm2 

1,000 x 0,72071 = 0,72071  

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061 x 1,09000 = 0,00665  

       
    Subtotal 0,72736 0,72736 
  DESPESES AUXILIARS  1,50%  0,01346 
  COST DIRECTE    1,63822 
  DESPESES INDIRECTES  0,00%  0,00000 

       
  COST EXECUCIÓ MATERIAL    1,63822 

 
PC2 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i 
grandària de granulat 20 mm, abocat des de camió. Preu d’execució material: 86,04€. 
 
Justificació: 
 
Codi UA Descripció Unitats Preu Euro Parcial Import 
A0140000 h Manobre 0,46 /Rx19,87000 = 9,14020  
       
    Subtotal 4,96750 4,96750 
       

B065960B M3 Formigó HA-25/B/20/IIa de 
consistencia tova, grandària máxima 
del granulat 20 mm, amb 
>=275kg/m3 de ciment, apte per a 
clase d’exposició IIa 

1,1500 x 66,75000 = 76,76250  

       
    Subtotal 76,76250 76,76250 
  DESPESES AUXILIARS  1,50%  0,13710 
  COST DIRECTE    86,03980 

  DESPESES INDIRECTES  0,00%  0,00000 
       
  COST EXECUCIÓ MATERIAL    86,03980 

 
PC3 Muntatge i desmuntatge d’una cara d’encofrat amb plafó metàl·lic de 250 x 50 cm, 
per a murs de contenció base rectilínia encofrats a una cara, d’una alçària <= 3 m. 
Preu d’execució material: 39,66€. 
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Justificació: 
 
Codi UA Descripció Unitats Preu Euro Parcial Import 
A0133000 h Ajudant encofrador 0,850 /Rx21,10000 = 17,9350  

A0123000 h Oficial 1ª encofrador 0,747 /Rx23,77000 = 
17,75619 

 

       
    Subtotal 35,69119 35,69119 
       
D0B2A100 I Desencofrant 0,100 x 2,63000 = 0,26300  

B0A31000 kg Clau acer 0,150 x 1,15000 = 0,17250  
B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 

50 usos 
1,15 x 1,24000 = 1,42600  

B0DZP600 u Part proporcional d’elements 
auxiliars per a plafons metàl.lics, de 
50x250 cm 

1,000 x 0,50000 = 0,50000  

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 
m d’alçària i 150 usos 

0,0101 x 8,56000 = 0,08646  

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,5000 x 0,42000 = 0,63000  

       
    Subtotal 3,07796 3,07796 
  DESPESES AUXILIARS  2,50%  0,89228 
  COST DIRECTE    39,66143 
  DESPESES INDIRECTES  0,00%  0,00000 

       
  COST EXECUCIÓ MATERIAL    39,66143 

 
PC4 Formigó per a murs de contenció de 3m d’alçària coma màxim, HA-25/B/20/IIa de 
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba. Preu 
d’execució material: 131,29€. 
 
Justificació: 
 
 
Codi UA Descripció Unitats Preu Euro Parcial Import 
A0140000 h Manobre 0,627 /Rx19,87000 = 

12,45849 
 

A0122000 h Oficial 1ª paleta 0,500 /Rx23,77000 = 
11,88500 

 

       
    Subtotal 24,34349 24,34349 
       
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,210 /Rx156,7500 = 

32,91750 
 

       
    Subtotal 32,91750 32,91750 
       
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de 

consistencia tova, grandària 
máxima de granulat 20 mm, amb 
>=275kg/m3 de ciment, apte per a 
clase d’exposició IIa 

1,100 x 66,75000 = 
73,42500 

 

       
    Subtotal 73,42500 73,42500 

  DESPESES AUXILIARS  2,50%  0,60859 
  COST DIRECTE    131,29458 
  DESPESES INDIRECTES  0,00%  0,00000 
       
  COST EXECUCIÓ MATERIAL    131,29458 

 
Atesa la proposta acordada entre el contractista i la direcció facultativa de les obres 
referent als preus contradictoris. 
 
Atesa la necessitat d’executar les treballs descrits en els 4 preus contradictoris 
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sotmesos a aprovació. 
 
En compliment d’allò que disposen els articles 107, 219 i 234 del TRLCSP. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12017000010  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR preus contradictoris números de l’1 al 4 corresponents a les 
obres del Projecte d’urbanització de Nou Vial (PA. 03.02) i connexió amb el carrer 
Garrinada, Fase 1: Nou Vial (PA. 03.02). 
 
Segon.- L’aprovació d’aquests preus contradictoris incrementa en 13.553,01€ el 
pressupost inicial de l’obra, un cop aplicada la baixa de licitació i el 21% en concepte 
d’IVA, representa la quantitat de 12.339,32€, IVA inclòs, dels quals 10.197,79€ 
corresponen a la base imposable i 2.141.53€ a l’IVA, el que suposa un 8,91% 
d’increment del preu d’adjudicació. 
 
Amb càrrec a la partida 17 141 1532 61915 Urbanització carrer Garrinada del 
pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61915 12339.32 URBANITZACIO C.GARRINADA 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- Modificar el contracte d’obres del Projecte d’urbanització de Nou Vial (PA. 
03.02) i connexió amb el carrer Garrinada, Fase 1: Nou Vial (PA. 03.02), en el sentit 
d’introduir les unitats d’obra no incloses en el projecte i recollides en el punt primer. 
 
Quart.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar de 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 1.019,77€, que correspon al 10% de l’import de la modificació, sense 
IVA, a l’empara del que s’estableix a l’article 99.3 del TRLCSP.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.2. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES  DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ DE NOU VIAL (PA 03.02) I CONNEXIÓ  AMB EL CARRER 

GARRINADA FASE1:NOU VIAL (P.A. 03.02) 
 
Núm. de referència : X2017009051    
  
Vistos els antecedents obrants a l’expedient núm. CCS12017000010, de convocatòria 
de licitació i adjudicació de les obres del Projecte d’urbanitzacio de Nou Vial (PA. 
03.02) i connexió amb el carrer Garrinada, Fase 1: Nou Vial (PA. 03.02), adjudicades 
per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2017, a favor de 
l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A., amb NIF. A17444092, per un import de 
114.460,85€, IVA exclòs. 
 
El contracte es va formalitzar en data 27 de juliol de 2017. 
 
Vistos els informes tècnics emesos pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública de l’Ajuntament d’Olot i pel tècnic autor i director de les obres del Projecte 
d’urbanitzacio de Nou Vial (PA. 03.02) i connexió amb el carrer Garrinada, Fase 1: Nou 
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Vial (PA. 03.02), incorporats a l’expedient, en els quals es justifica la necessitat de 
portar a terme la modificació del contracte de les esmentades obres, com a 
conseqüència d’imprevistos sorgits durant l’execució d’aquestes i que afecten 
majoritàriament al capítol de moviment de terres i pavimentació de la calçada. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 107.1.b) del TRLCSP, 210 i 219 del TRLCSP i 
l’apartat 3 de la clàusula 31 del plec de clàusules administratives particulars 
reguladores de la contractació.  
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015. 
 
I vist l’expedient administratiu núm, CCS12017000010 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords, prèvia declaració d’urgència: 
 
Primer.- MODIFICAR el contracte subscrit amb l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A., 
amb NIF. A17444092, corresponent a les obres del Projecte d’urbanització de Nou Vial 
(PA. 03.02) i connexió amb el carrer Garrinada, Fase 1: Nou Vial (PA. 03.02), com a 
conseqüència a la inadeqüació del projecte per causes objectives que determinen la 
seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic posades de 
manifest amb posterioritat a l’adjudicació del contracte i que no foren previsibles amb 
anterioritat, aplicant tota la diligència requerida i que queden justificades en els 
informes tècnics incorporats a l’expedient. 

Segon.- L’import de la modificació incrementa en 2.795,02€ el pressupost inicial de 
l’obra, un cop aplicada la baixa de licitació i el 21% en concepte d’IVA, representa la 
quantitat de 2.535,62€, IVA inclòs, dels quals 2.095,55€ corresponen a la base 
imposable i 440,07€ a l’IVA, el que suposa un 1,.83% d’increment del preu 
d’adjudicació. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 17 141 1532 61915 Urbanització 
carrer Garrinada del pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61915 2535.62 URBANITZACIO C.GARRINADA 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
de 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 209,55€, que correspon al 10% de l’import de la modificació, sense IVA, a 
l’empara del que s’estableix a l’article 99.3 del TRLCSP.  
 
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 les vuit menys cinc minuts 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 


