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ACTA NÚM. 4 
JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

25 DE GENER DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 25 de gener de 2018, a les vuit del matí, es reuneix 
en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS,  per tal de celebrar  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 i 
Montserrat Torras i Surroca.  
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
Josep Guix Feixas, Anna Descals Tresserras. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                    
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde  comenta els ACTES i REUNIONS  a les quals ha assistit  des de la 
celebració de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 18 de gener :  
 
- el dia 19 al matí va anar a saludar els empresaris d’Euram que van organitzar en un 
restaurant de la ciutat, una conferència amb el títol següent “L’impacte de la 
ciberseguretat en els entorns del negoci” a càrrec del Sr. Javier Fernández Martín, 
arquitecte de seguretat cibernètica a Telefònica. I a la tarda, va assistir a la 
inauguració de l’exposició dels treballs que havien fet les diferents escoles per 
Lluèrnia, amb el títol “Poliorames mutants” que va tenir lloc al pati de l’Hospici.  
 
- el dia 21 de gener va assistir a la Fesolada popular de Santa Pau.  
 
- i el dia 22 de gener, juntament amb el regidor Estanis Vayreda va anar a visitar la 
residència d’estudiants de Vic. I a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat de la 
Caritat i va anar a donar la benvinguda als assistents a la Xarxa de Barris, que va tenir 
lloc al Saló de Sessions.  
 

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. - APROVACIÓ DESPESES 2018 ESTADA PISOS ASSISTITS  
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PLAÇA BALMES, 9. 
 
Núm. de referència : X2018001453     
 
L’any 2013 l’Ajuntament d’Olot va haver de procedir a l’ocupació de l’immoble situat al 
passeig d’en Blay, 8 per tal d’enderrocar-lo i destinar l’espai a mercat provisional 
(expedient núm. URG42013000001). 
 
L’immoble estava ocupat pels llogaters Sra. **** i el Sr. ****, amb els quals es va 
acordar satisfer mensualment, en forma de vitalici, la indemnització de la part pactada 
del que paguen als pisos assistits de la plaça Balmes, 9 2011 i plaça Balmes, 9, 104, 
respectivament. 
 
Atès que la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot, gestora dels pisos assistits 
de la plaça Balmes, ha aprovat les tarifes dels lloguers per a l’exercici 2018. 
 
En relació a l’expedient HA032018000001, 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. Aprovar les tarifes del lloguer per a l’any 2018 pels pisos ocupats per la Sra. 
**** i el Sr. ****, segons es detalla en el següent quadre: 
 
CONCEPTE IMPORT 
Lloguer 208,90 € 
Quota (comunitat,...) 212.80 € 
Total lloguer 421,70 € 
  
Segon.- Aprovar satisfer mensualment (de gener a desembre de 2018) a la Fundació 
Hospital Sant Jaume d’Olot, la part pactada corresponent a l’Ajuntament d’Olot que es 
relaciona a continuació: 
 
OCUPANT IMPORT 
Sra. **** 381,80 € 
Sr. **** 403,86 € 
 
Tercer.- Que l’import 9.427,92 € (nou mil quatre-cents vint-i-set euros amb 
noranta-dos cèntims) corresponent a la totalitat anual dels dos lloguers, s’apliqui a la 
partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1521 227991 9427.92 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 

OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - APROVACIÓ PAGAMENT DE L'AJUDA PER ESTUDIS DELS FILLS I FILLES 
DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL CURS 2017-2018 

 
Núm. de referència: X2018001580     
 
Vistes les peticions presentades pel personal laboral de l’Ajuntament d’Olot, en relació 
a la sol·licitud d’ajuda per estudis dels seus fills pel curs 2017-2018. 
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Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni 
de 23 de febrer de 2009 i 8 d’abril de 2013. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quantitat de 2.641,71 euros (dos mil sis-cents 
quaranta-un euros amb setanta-un cèntims) corresponents a l’ajuda per estudis dels 
fills del personal laboral de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2017-2018, distribuïts de la 
forma següent: 
 

COGNOMS, NOM FILLS IMPORT 
****  1 18,03 € 
****  3 57,10 € 
****  2 39,07 € 
****  2 42,08 € 
****  1 33,06 € 
****  2 42,08 € 
****  2 81,14 € 
****  2 39,07 € 
****  1 33,06 € 
****  2 39,07 € 
****  2 54,10 € 
****  1 33,06 € 
****  1 21,04 € 
****  1 48,08 € 
****  2 66,12 € 
****  2 42,08 € 
****  1 18,03 € 
****  2 54,10 € 
****  2 81,14 € 
****  2 54,10 € 
****  2 36,06 € 
****  1 21,04 € 
****  1 48,08 € 
****  1 33,06 € 
****  1 48,08 € 
****  2 42,08 € 
****  2 39,07 € 
****  2 39,07 € 
****  1 48,08 € 
****  1 18,03 € 
****  2 39,07 € 
****  2 42,08 € 
****  2 42,08 € 
****  1 48,08 € 
****  2 39,07 € 
****  2 42,08 € 
****  2 66,12 € 
****  1 48,08 € 
****  2 36,06 € 
****  1 18,03 € 



 4 

****  1 33,06 € 
****  2 54,10 € 
****  3 114,20 € 
****  1 18,03 € 
****  1 33,06 € 
****  1 33,06 € 
****  3 60,11 € 
****  1 33,06 € 
****  2 39,07 € 
****  2 39,07 € 
****  1 21,04 € 
****  2 39,07 € 
****  2 96,16 € 
****  1 48,08 € 
****  1 33,06 € 
****  2 42,08 € 
****  1 18,03 € 
****  2 36,06 € 
****  1 21,04 € 
****  2 39,07 € 
****  1 21,04 € 
****  2 39,07 € 
****  1 21,04 € 
****  1 21,04 € 
 
IMPORT TOTAL 

  
2.641,71 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de gener de 2018 amb 
càrrec a l’assignació pressupostària següent: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18130  920  16204 2641.71 ACCIO SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL999 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L'AJUDA PER ESTUDIS DELS FILLS I 
FILLES DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL CURS 

2017-2018 
 
Vistes les peticions presentades pel personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot, en 
relació a la sol·licitud d’ajuda per estudis dels seus fills i filles pel curs 2017-2018. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni 
de 23 de febrer de 2009 i 8 d’abril de 2013. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quantitat de 1.033,83 euros (mil trenta-tres euros 
amb vuitanta-tres cèntims) corresponents a l’ajuda per estudis dels fills i filles del 
personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2017-2018, distribuïts de la forma 
següent: 
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COGNOMS, NOM FILLS IMPORT 
****  1 21,04 € 
****  2 69,12 € 
****  2 39,07 € 
****  2 42,08 € 
****  1 33,06 € 
****  1 48,08 € 
****  3 60,11 € 
****  1 18,03 € 
****  2 81,14 € 
****  1 33,06 € 
****  2 81,14 € 
****  2 54,10 € 
****  1 48,08 € 
****  1 21,04 € 
****  1 48,08 € 
****  1 33,06 € 
****  2 39,07 € 
****  3 57,10 € 
****  1 21,04 € 
****  2 66,12 € 
****  2 81,14 € 
****  2 39,07 € 
 
IMPORT TOTAL 

  
1.033,83 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de gener de 2018 amb 
càrrec a l’assignació pressupostària següent: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18130  920  16204 1033.83 ACCIO SOCIAL ADMINISTRACIO GENERAL999 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L'AJUDA PER ESTUDIS PROPIS DEL 
PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL CURS 2017-2018 

 
Núm. de referència : X2018001610     
 
Vistes les peticions presentades pel personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot, en 
relació a la sol·licitud d’ajuda per estudis propis pel curs 2017-2018. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni 
de 23 de febrer de 2009 i 8 d’abril de 2013. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta 
de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quantitat de 2.280,30 euros (dos mil dos-cents 
vuitanta euros i trenta cèntims) corresponents a l’ajuda per estudis propis del personal 
funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2017-2018, distribuïts de la forma següent: 
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Cognoms, Nom Estudis Import  
sol·licitat 

Import  
concedit 

****  FRANCÈS  
(Institut Francès de Vic) 

312,00 € 180,30 € 

****  MÀSTER EN CRIMINALÍSTICA 
(Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

2.057,50 € 1.028,75 € 

****  POSTGRAU EN POLICIA 
CIENTÍFICA I INTEL·LIGÈNCIA 
CRIMINAL (Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona) 

1.600,50 € 800,25 € 

****  DIPLOMA EXPERT 
UNIVERSITARI EN DETECTIU 
PRIVAT (Fundació Universitat 
Nacional Educació Distància) 

542,00 € 271,00 € 

 
IMPORT TOTAL 

  
2.280,30 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de gener de 2018 amb 
càrrec a l’assignació pressupostària següent: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18130  920  16200 2280.30 FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL 

PERSONAL 
999 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L'AJUDA PER ESTUDIS PROPIS DEL 
PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL CURS 2017-2018 

 
Núm. de referència : X2018001606     
 
Vistes les peticions presentades pel personal laboral de l’Ajuntament d’Olot, en relació 
a la sol·licitud d’ajuda per estudis propis pel curs 2017-2018. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni 
de 23 de febrer de 2009 i 8 d’abril de 2013. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta 
de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quantitat de 1.352,30 euros (mil tres-cents 
cinquanta-dos euros i trenta cèntims) corresponents a l’ajuda per estudis propis del 
personal laboral de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2017-2018, distribuïts de la forma 
següent: 
 

Cognoms, Nom Estudis Import  
sol·licitat 

Import  
concedit 

****  ALEMANY   
(Escola Oficial d’Idiomes) 

316,00 € 180,30 € 

****  FRANCÈS  
(Escola Oficial d’Idiomes) 

316,00 € 180,30 € 

****  GRAU SUPERIOR PREVENCIÓ 
RISCOS PROFESSIONALS 
(Institut Obert de Catalunya) 

277,80 € 277,80 € 

****  ANGLÈS  
(Universitat Oberta de Catalunya) 

173,00 € 173,00 € 
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****  FRANCÈS  
(Universitat Nacional Educació 
Distància) 

180,43 € 180,30 € 

****  ANGLÈS  
(Universitat Nacional Educació 
Distància) 

181,00 € 180,30 € 

****  ANGLÈS  
(Escola Oficial d’Idiomes) 

286,00 € 180,30 € 

 
IMPORT TOTAL 

  
1.352,30 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de gener de 2018 amb 
càrrec a l’assignació pressupostària següent: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18130  920  16200 1352.30 FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL 

PERSONAL 
999 001 999 999 999 999 

 

Tercer.- Denegar el pagament de l’ajuda per estudis propis del personal laboral pel 
curs 2017-2018, atès que només es subvenciona aquesta ajuda a personal fix o 
personal interí que ocupa una plaça vacant pendent de convocatòria, distribuïts de la 
forma següent: 
 
Cognoms, Nom Estudis Import 

 
****  ANGLÈS (Escola Oficial d’Idiomes) 180,30 € 

****  ANGLÈS (Universitat Nacional Educació Distància) 135,00 € 

****  MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA 
(Universitat Internacional de València) 

 
1.841,40 € 

****  GRAU EN PSICOLOGIA  
(Universitat Oberta de Catalunya) 

 
453,60 € 

****  MÀSTER EN ATENCIÓ INTEGRAL I CENTRADA EN 
LA PERSONA EN ÀMBITS DE DISCAPACITAT I 
ENVELLIMENT (Universitat de Vic) 

 
 

1.066,20 € 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE 
MOBILITAT TEMPORAL DEL PERSONAL LABORAL FIX DE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT AL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC SUPERIOR - CAP DE RECURSOS 
HUMANS 

 
Núm. de referència : X2018001784     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i atès que l’actual ocupant 
del lloc de treball de tècnic superior – cap de Recursos Humans es troba en situació de 
jubilació parcial i la contractació de la persona rellevista es va efectuar en un altre lloc 
de treball diferent. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot té la voluntat de fomentar la mobilitat del personal laboral 
fix i del personal funcionari de carrera i té la necessitat de proveir temporalment el lloc 
de treball de tècnic superior – cap de Recursos Humans en motiu de la jubilació parcial 
de la persona que ocupa aquest lloc de treball. 
 
En relació a l’expedient RH122017000013, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords:  
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Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del concurs de mobilitat temporal del 
personal laboral fix o del personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Olot al lloc 
de treball de tècnic superior – cap de Recursos Humans. 
 
Segon.- Publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la pàgina web 
www.olot.cat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

8.1. - CONVALIDAR DECRET DE L'ALCALDIA  DE LES OBRES DE CONNEXIÓ 
ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DES DE LES NOVES CAIXES DE COMPANYIA 

PREVISTES AL RPOJECTE DE REMODELACIÓL DEL FIRAL -PASSIE DE 
L'ESCULTOR MIQUEL BLAY FINS ALS COMPTADORS D'ABONAT DE CADA 

FINCA 
 
Núm. de referència : X2017030825     
 
Per Resolució de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2017  es va adjudicar a 
l’empresa “Rubau Tarrés,SAU” el contracte menor d’obres de connexió elèctrica en 
baixa tensió des de les noves caixes de companyia previstes al projecte de 
remodelació del FIRAL- passeig de l’escultor Miquel Blay fins als comptadors d’abonat 
de cada finca, pel preu de 41.956,09 € (IVA exclòs). 
 
Atès el punt sisè de l’esmentada resolució i vist l’expedient administratiu núm. 
CC012017000420 i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
CONVALIDAR  el Decret de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2017 d’ adjudicació 
a l’empresa “Rubau Tarrés,SAU” del contracte menor d’obres de connexió elèctrica en 
baixa tensió des de les noves caixes de companyia previstes al projecte de 
remodelació del FIRAL- passeig de l’escultor Miquel Blay fins als comptadors d’abonat 
de cada finca, pel preu de quaranta-un mil  nou-cents cinquanta-sis euros amb nou 
cèntims  41.956,09 € (IVA exclòs); la despesa del qual es pagarà amb càrrec a la 
partida núm. 17.141.1532.61920 “remodelació firal”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

8.2. - CONTRACTACIÓ PLATAFORMA INFORMÀTICA DE SUPORT AL PROJECTE 
DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018001770     
 
L’Ajuntament d’Olot aquest any 2018 ha iniciat un procés de pressupostos participatius 
a la ciutat, i es fa necessari comptar amb el suport d’una empresa externa  per al 
disseny i la seva posada en marxa.  
La proposta d’aquests pressupostos participatius requereix el suport d’una plataforma 
informàtica que permeti informar a la ciutadana, presentar propostes, votar i fer el 
seguiment de les actuacions que hagin sorgit en el procés. 
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Vist l’informe emès per la  TCATP Anna Casamitjana Aulinas en data 17 de gener de 
2018 per a la contractació d’una plataforma  informàtica de suport en el projecte de 
pressupostos participatius, el qual valorades les propostes presentades per les 
empreses: “Codi Tramuntana”; “Miquel Roig Cava” i Muneval”. 
 
Així mateix segons informa la tècnica del Consorci d’Acció Social s’ha creat una 
comissió per a la valoració de les propostes presentades;  la qual ha informat 
favorablement a favor de l’empresa  “Miquel Roig Cava”. 
  
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000025 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a favor del Sr. MIQUEL ROIG CAVA  46143962M el contracte 
menor de serveis d’una plataforma informàtica  de suport al projecte de pressupostos 
participatius de l’Ajuntament d’Olot per un import de 17.700 € + IVA de conformitat 
amb el seu pressupost, annex a l’expedient.   
 
Segon.- L’import del contracte és de DISSET MIL SET-CENTS EUROS (17.700 €) + 
IVA: TRES MIL SET-CENTS DISSET EUROS (3.717 €)  i  es pagarà  amb càrrec als 
pressupostos municipals dels exercicis 2018,219 i 2020, per un import anual de 7.139 
€ (IVA inclòs). 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per a l’exercici 2018 per import de : Base: SET 
MIL CENT TRENTA-NOU EUROS (7.139 €) (IVA inclòs)  que es pagarà amb càrrec a 
la partida núm. 18.100.924.227992 “processos de participació” del pressupost 
municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18100  924  227992 7139 PROCESSOS DE PARTICIPACIO 100 001 001 001 000 000 
 
 

Quart.- El Sr. Miquel Roig Cava adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000025.ç 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a Sr. Miquel Roig Cava, “Muneval” i “Codi 
Tramuntana”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.3. - PRORROGA CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA 

DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2015009026     
 
La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va adjudicar a l’empresa 
“BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, SL” el subministrament de l’energia elèctrica de 
l’Ajuntament d’olot per un termini de dos anys a comptar des del dia 15 d’agost de 
2015. 
 
Atès la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte, aquest podrà ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de 6 mesos cada 
una d’elles.  
 
La Junta de Govern Local de  data  6 de setembre de 2017 va prorrogar el contracte 
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per un termini de 6 mesos amb efectes del dia 15 d’agost de 2017. 
 
Atès l’escrit de “Bassols Energia Comercial,SL” , Registre d’Entrada núm. E201800619 
de data 12/01/2018 en el qual   es manifesta  la seva voluntat de prorrogar per 6 
mesos més el contracte, així com s’informa que els preus a aplicar durant la segona  
pròrroga  són els mateixos que s’han aplicat durant el contracte i la primera pròrroga.  
 
Atès  l’informe  tècnic emès per l’enginyer tècnic industrial d’aquest Ajuntament en 
data 18 de gener de 2018. 
 
I vist  l’expedient CCS12015000011 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
Primer.- Prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa “BASSOLS ENERGIA 
COMERCIAL,SL” NIF B17653213 per al subministrament de l’energia elèctrica de 
l’Ajuntament d’Olot; per un termini de 6 mesos amb efectes del dia  15 de febrer  de 
2018. 
 
Segon.- Aprovar  i disposar, de conformitat amb l’informe tècnic emès, el pagament de  
les despeses del contracte esmentat des del dia 1 de gener al 14 d’agost de 2018, 
amb càrrec a les partides :  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18142  165  221000 281250 ENLLUMENAT PUBLIC 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 18150  920  221001 62500 ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 18500  323  221002 100000 ENLLUMENAT EDIFICIS ENSENYAMENT100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 18400  333  221003 62500 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 18330  342  221004 81250 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.4. - SERVEI DE MANTENIMENT PDA'S POLICIA MUNICIPAL PER A GESTIÓ DE 

DENÚNCIES 
 
Núm. de referència : X2018001746     
 
En data 17 de gener de 2018, el responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies 
informa que a l’any 2017 es va contractar amb l’empresa “Somintec, SL” el “ software” 
per a la gestió de denúncies així com es van adquirir 17 smartphones per poder 
imposar les denúncies directament a la via pública i així automàticament s’introduïen a 
la base de dades. 
 
Així també s’informa que es fa necessari  comptar amb un servei de  manteniment 
anual per cadascun dels “smartphones” que inclou el manteniment de l’aparell, el 
software associat i el dret a consultes; que aquest s’ha de contractar amb l’empresa 
“Somintec, SL ”  atès que n’és propietari del software  
 
Atès que s’informa favorablement la proposta presentada per “Somintec, SL” de data 
11 de gener de 2017 però tenint  en compte que són 17 i no 10 la quantitat de PDA’S 
de què es disposa.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000023 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.-  Adjudicar a l’empresa SOMINTEC SL (B5519203-3)  el servei de 
manteniment de les 17 PDA'S  per a la gestió de denúncies amb destí a la  Policia 
Municipal per un import trimestral de 59,85 € + IVA ; de conformitat amb el seu 
pressupost de data 11 de gener de 2017, que inclou: manteniment de la PDA, software 
associat, consultes. 
 
Segon.- Aprovar i disposar l’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL 
SEIXANTA-NOU EJUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (4.069,80 €) + IVA: VUIT-
CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (854,66 €),   
es  pagarà amb càrrec a la partida núm. 18.130.491.222000 “ telecomunicacions” del 
pressupost municipal.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  491  222000 4924.46 TELECOMUNICACIONS 100 001 001 001 000 000 
 
 

Tercer.- El termini del servei de manteniment és d’any amb efectes del dia 1 de gener de 
2018. 
 
Quart.- SOMINTEC SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi 
farà constar el número d’expedient CC012018000023. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5.1.- REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS TERRENY MUNICIPAL PER A LA 
INSTAL·LACIÓ ESTACIÓ DE SERVEI I EDIFICI ANNEX AL CARRER ZAMENHOFF 
 
Núm. de referència : X2018001826     
 
La Comissió de Govern de data 29 de gener de 2003 va acordar traspassar a favor de 
l’empresa “Cepsa Estaciones de Servicios,SA” la concessió d’ús d’un terreny municipal 
per a la instal·lació d’una estació de servei i edifici annex al carrer Zamenhoff. 
 
Atès que el contracte estableix que el cànon addicional s’actualitzarà anualment amb 
efectes del dia 1 de gener d’acord amb l’IPC, i que a 31/12/2017 es fixa en 1,1%  i vist 
l’expedient administratiu núm: CC012018000026 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Fixar en MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS (1.388,80 ) €/ mensuals, el preu a l’any 2018 del cànon addicional per a la 
concessió d’ús d’un terreny municipal per a la instal·lació d’una estació de servei i 
edifici annex al carrer Zamenhoff, adjudicada a l’empresa CEPSA ESTACIONES DE 
SERVICIO SA (A8029889-6)  
 
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels primers 
quinze dies.  
 
Tercer.- L’import del cànon s’ingressarà a la partida “cànon explotació estació de 
servei”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5.2. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY UBICAT AL CARRER 
SERRA DE SANT V ALENTI -C/ BESTRACÀ 
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Núm. de referència : X2018001860     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003 adjudicà a 
“Ambulàncies Garrotxa,SL” la concessió d’ús d’un terreny municipal ubicat al carrer 
Serra de Sant Valentí xamfrà  carrer Bestracà.  
 
L’Ajuntament Ple de data 19 de novembre de 2015 autoritzà la cessió de la concessió 
esmentada a favor de “Transport Sanitari de Catalunya,SLU” fent avinent que el 
cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que tenia el cedent.  
 
Atesa la clàusula quarta del plec de condicions que regeix la concessió, el cànon 
s’actualitzarà anualment de manera acumulativa d’acord amb l’IPC de Catalunya. Atès 
que aquests a 31/12/2017 es fixa en 1,2%, i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012018000027 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Fixar en VUIT MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS 
(8.045,28 €) el cànon anual per a l’any 2018 de la concessió d’ús d’un terreny 
municipal ubicat al carrer Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà, cedit a 
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SLU (B6200328-0). 
 
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels cinc primers 
dies de cada trimestre.   
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5.3. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ QUIOSC "PLAÇA CLARÀ" 
 
Núm. de referència : X2018001893     
 
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 28 de juliol de 2005 de modificació i 
pròrroga de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a la 
instal·lació d’un quiosc de “`premsa i varis” a la Plaça Clarà.  
Atès que segons s’estableix en aquest acord els darrers cinc anys (2016-2020) 
s’aplicarà el 100% del cànon actual amb les actualitzacions anuals de l’IPC. 
Atès que el cànon fixat per a l’any 2005 i que és pren com a referència per determinar 
el de la resta d’anys de la concessió és de  3.364,73 €/any. 
 
Atès que l’IPC  a 31/12/2017 es fixa en 1,1%  
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012018000028 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
DISSET CÈNTIMS (3.456,17 €)  el cànon anual corresponent a l’any 2018, de la 
concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a la instal·lació i explotació 
d’un quiosc de “premsa i varis” de la plaça Clarà; adjudicada al  Sr. JORDI COMA 
COMA (77911998-G). 
 
Segon.- L’esmentada quantitat se satisfarà mitjançant pagaments trimestrals que es 
faran a la bestreta i dintre dels primers quinze dies de cada trimestre.  
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S’aprova per unanimitat. 
 

8.5.4. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ GESTIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2018001904     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2000 acordà adjudicar 
la gestió del servei de Cementiri Municipal  a l’empresa “Besora, SL” 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2005 d’ampliació de 
la concessió i atesa la clàusula cinquena del plec de clàusules que regeix l’esmentada 
concessió  i que l’IPC a 31/12/2017 es fixa en  1,1%. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012018000029 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en CINQUANTA UN MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB 
NORANTA-UN CÈNTIMS (51.330,91 €)  € + IVA: DEU MIL SET-CENTS SETANTA-
NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (10.779,49 €, el preu de la concessió 
per a la gestió del Cementiri Municipal per a l’any 2018, adjudicada a l’empresa 
“BESORA, SL” (B17060377). 
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 62.110,40 € (IVA 
inclòs), amb càrrec a la partida núm. 18.170.164.227990 “cementiri. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18170  164  227990 62110.40 CEMENTIRI 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5.5. - APROVACIÓ DESPESA PRESTACIÓ SERVEI D'ASSEGURANCES DE 
VEHICLES, IMMOBLES, RESPONSABILITAT CIVIL I ALTRES 

 
Núm. de referència : X2018001910     
 
L’Ajuntament d’Olot té contractat amb la corredoria d’assegurança “Curós-Espigulé, 
SL” la prestació del servei d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil i 
d’altres de l’Ajuntament d’Olot.  
D’acord amb el que  s’estableix en el Decret de  l’Alcaldia de data 10 de juny de 2015, 
aquest Ajuntament liquidarà directament a les companyies d’asseguradores, les 
pólisses que aquestes presentin  i que hagin estat intermediades per la corredoria 
“Curós –Espigulé, SL” 
Per  tot això es fa necessari l’aprovació de la despesa prevista per aquest concepte 
durant l’any 2018. 
 
I vist l’expedient admiinistratiu núm: CC012018000030 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la despesa per a l’exercici 2018 corresponent a la prestació del servei 
d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil i d’altres d’aquest 
Ajuntament que es preveu en  CENT SETANTA-SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC 
EUROS (176.925 €)  (IVA inclòs). 
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Segon.- Disposar el seu pagament amb càrrec a la partida núm. 18.130.920.224000 
“assegurances” del pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18130  920  224000 176925 ASSEGURANCES 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.6. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DE L'ARRENDAMENT D'UN 
LOCAL PER PART DE L'AJUNTAMENT D'OLOT AMB DESTI A UN ESPAI DE 

COWORKING 
 
Núm. de referència : X2017001034     
 
Vista la necessitat d’arrendar un local per part de l’Ajuntament d’Olot, amb destí a un 
espai de coworking, mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 
18 de gener de 2017, es va convocar la corresponent licitació. 
 
De conformitat amb l’article 124.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, el Patrimoni 
de les Administracions Públiques i en virtut dels 138, 150, 157 i següents del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), el procediment a seguir per a 
l’adjudicació del contracte ha estat l’obert, atenent a una pluralitat de criteris de 
valoració de les ofertes. 
 
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000001 i vist l’informe 
de valoració de l’única oferta presentada, emès per la gerent de DinàmiG, la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada el dia 22 de gener de 2018, proposà  l’adjudicació 
del “contracte d’arrendament d’un local per part de l’Ajuntament d’Olot, amb destí a un 
espai coworking”, a favor de la senyora  Núria Romero Gratacós, amb DNI núm. 
40.218.726-Y. 
 
D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP i amb les clàusules 21 i 23                                                                                                                                                
del plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació. 
 
De conformitat amb el decret de l’Alcaldia de 26 de juny de 2015, de delegació de 
competències, la competència per a l’aprovació d’aquest acord està delegada a la 
Junta de Govern Local.  
 
I vist  l’expedient  administratiu núm..CCS12017000001 u i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
  
Primer.- REQUERIR a la Sra. Núria Romero Gratacós, amb DNI. 40.218.726-Y perquè 
dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el 
present requeriment, presenti: 
- Resguard d’haver abonat l’import de 25€, corresponent a al preu de la publicació de 
l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) 
Segon.-  En cas de no formalitzar adequadament el present requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.7.1. - APROVACIÓ DESPESA DE SUBMINISTRAMENT DE GASOIL A LES 
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ESCOLES PER L'ANY 2018 
 
Núm. de referència : X2018001745     
 
Vist l’informe de l’enginyer tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de 
l’Ajuntament,  Sr. Xavier Viñolas Boix, on es proposa fer una reserva pressupostària 
anual (2018) per a l’adquisició de combustible gasoil per a les escoles municipals. 
 
Atès que s’ha fet una estimació de subministrament anual de 86.000 litres a un 
preu mitjà estimat de 0,672 €/litre (IVA inclòs). 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000022 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la despesa per un import de CINQUANTA-VUIT MIL EUROS (58.000 
€) (IVA inclòs) per al subministrament de gasoil per a calefacció a les escoles 
municipals durant l’any 2018. 
 
Segon.- L’import de la despesa es farà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18500  323  212001 58000 MANTENIMENT EDIFICIS  

ENSENYAMENT 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.7.2. - ADQUISICIÓ GASOIL ESCOLES GENER 2018 
 
Núm. de referència : X2018001768     
 
Atès l’informe de l’enginyer tècnic Sr. Xavier Viñolas Boix, on es proposa adquirir fins a 
27.100 litres de gasoil per les escoles municipals i segons la següent distribució: 
 
1.- CEIP-LLAR - Ple (estimació capacitat: 6.100 litres) 
2.- CEIP-MALAGRIDA - Ple (estimació capacitat: 7.700 litres) 
3.- CEIP-MORROT – Ple (estimació capacitat: 4.600 litres) 
4.- CEIP-PLA DE DALT - Ple (estimació capacitat: 2.900 litres) 
5.- CEIP-SANT ROC - Resta (estimació capacitat: 5.800 litres) 
 
Atès que s’ha demanat a les empreses FILLS DE VELASCO SA, OLOT 
CARBURANTS, PREMIRA ENERGÍA SL i SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA, 
si volien presentar oferta per fer el subministrament i d’aquestes han presentat oferta, 
SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA i PREMIRA ENERGIA SL i OLOT 
CARBURANTS ha comunicat que no podien presentar oferta. 
 
Atès que SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA ha presentat la oferta més 
econòmica. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000024 i antecedents corresponents, la 
Regidora Delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
  
Primer.- Contractar amb SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA (A5841577-9) el 
subministrament de gasoil a les escoles, segons les condicions detallades més amunt, 
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a el preu de 0,5504 €/litre més IVA. 
Segon.-  El màxim de litres a subministrar és de 27.100 litres (hi ha la possibilitat que 
sobrin litres). 
 
Tercer.- L’import total de la despesa es de: Base: CATORZE MIL NOU-CENTS 
QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (14.915,84 €) + IVA: TRES 
MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (3.132,33 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800094 Despeses 18500  323  212001 18048.17 MANTENIMENT EDIFICIS  

ENSENYAMENT 
500 030 999 007 999 999 

 
Tercer.- SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012018000024. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018001829     
 
En relació a l’expedient CPG22018000008 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 18/002 per un import de 
406.443,88 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 406443.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2018001783     
 
En relació a l’expedient CPG22018000007 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 
  
ESCOLA PIA D’OLOT 300,00 
**** 300,00 
COMER GRUP NORANTA NOU SL 253,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
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Núm. de referència : X2018001780     
 
En relació a l’expedient CPG22018000006 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.5 de RUBAU TARRES SA corresponent a les obres de 
REMODELACIÓ DEL FIRAL  amb càrrec a la partida 17.141.1532.61920 
“REMODELACIÓ DEL FIRAL” per un import de 135.196,51 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 135196.51 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVACIÓ PADRÓ IMPOST DE VEICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
EXERCICI 2018 

 
Núm. de referència : X2018001616     
 
En relació a l’expedient CI012018000024 d’aprovació del Padró de l’Impost de vehicles 
de tracció mecànica exercici 2018 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 padró de l’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
exercici 2018, que importa la quantitat total de 1.962.825,34 €. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària serà del dia 1 de febrer fins a 31 de 
març ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord  de l’Ajuntament Ple en sessió 
celebrada el dia 19 de desembre de 2017 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari 
del contribuent per a l’exercici 2018. Transcorregut aquest termini, els deutes que no 
s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de 
constrenyiment, interessos de demora i  en el seu cas, les costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVACIÓ PADRÓ MERCAT SETMANAL - EXERCICI 2018 
 
Núm. de referència : X2018001275     
 
En relació a l’expedient administratiu MD012018000001 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
1. aprovar el padró del MERCAT DEL DILLUNS - exercici 2018, que importa la 
quantitat total de 74.664,00€. 
 
2. El període de cobrament en voluntària serà del dia 1 de febrer fins al 31 de març, 
ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada 
el dia 19/12/2017 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per a 
l’exercici 2018. Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, 
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, 
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interessos de demora i en el seu cas, les costes que es produeixin. 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVACIÓ PADRÓ MERCAT DEL RENGLE - EXERCICI 2018 
 
Núm. de referència : X2018001273     
 
En relació a l’expedient administratiu GENE2018000002 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
1. aprovar el padró del MERCAT DEL RENGLE – exercici 2018, que importa la 
quantitat total de 294,00€. 
 
2. El període de cobrament en voluntària serà del dia 1 de febrer fins al 31 de març, 
ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada 
el dia 19/12/2017 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per a 
l’exercici 2018. Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, 
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora i en el seu cas, les costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVACIÓ PADRÓ - DIVERSES PERMANENTS - EXERCICI 2018 
 
Núm. de referència : X2018001274     
 
Vist l’expedient administratiu EA012018000001 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
Primer. Aprovar el padró d’OCUPACIONS DIVERSES PERMANENTS – exercici 
2018, que importa la quantitat total de 15.480,00€. 
 

DP01- Ocupació subsòl via pública   .................... 1.152,00€ 
DP02- Ocupació amb mercaderies     .................... 2.095,20€ 
DP03- Ocupació vol elements construcc ....................    360,00€ 
DP04- Caixers    .................... 3.672,00€ 
DP07- Reserves via pública   .................... 6.247,50€ 
DP09- Quioscs    ....................    421,50€ 
DP11- Llicència autotaxi   .................... 1.531,80€ 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES 
COMUNICACIONS D’OBRES PRESENTADES EL MESOS DE NOVEMBRE I 

DESEMBRE DE 2017 RELATIUS A L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I URBANISME. 
 
Núm. de referència : X2018001324     
 
En relació a l’expedient URG72018000001 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: 
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Donar compte de les comunicacions d’obres presentades els mesos de novembre i 
desembre de 2017 relatius a l’àrea d’infraestructura i urbanisme. 
 
Data presentació Tipus d'obra Adreça
03/11/2017 RENOVACIÓ CUINA I BANY C. IU PASCUAL, 15 1 1 

03/11/2017 OBERTURA PARET PATI STA MARGARIDA 37
06/11/2017 PINTAT DE FAÇANA MARTÍ CASADEVALL, 1

06/11/2017 PINTAT DE FAÇANA C. BONAIRE, 12
06/11/2017 POSAR TERRA DE PARQUET I FOLRAR LA 

PARET

C. MADRID, 32

07/11/2017 CANVI RAJOLES TERRASSA I ALTRES C. BOLÒS, 15

07/11/2017 REPOSICIÓ DE PAVIMENT CTRA. RIUDAURA, 272
09/11/2017 PINTAR FAÇANA C. BERGA I BOADA, 2

09/11/2017 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA CTRA. SANT JOAN DE LES ABADESSES, 255
10/11/2017 REFORMA BANY I CUINA AV. DOCTOR JOAQUIM DANÉS, 14

14/11/2017 PROJECTE PER A CARNISSERIA AMB 

OBRADOR

AV. SANTA COLOMA, 90 B 2

14/11/2017 REPARACIÓ DE COBERTA I SUBSTITUCIÓ 

TANCAMENTS

CTRA. CANYA, 148

15/11/2017 NETEJA PARETS I SOSTRE GARATGE PG. DESEMPARATS, 91
15/11/2017 PRESENTA SOL·LICITUD LLICÈNCIA OBRA 

MAJOR EN RESPOSTA A REQUERIMENT 

X2017025809

PG. BLAY, 1

15/11/2017 CANVIAR CAMPANA EXTRACTORA C. GERANIS, 1
15/11/2017 REFORMA DE BANY C. VOLCÀ DE L'ESTANY, 22
15/11/2017 PINTAT FAÇANA C. AVET, 0035 1

15/11/2017 PINTAT FAÇANA C. AVET, 37
15/11/2017 OBRES DE CONSOLIDACIÓ DE DOS 

EDIFICIS DE VIVENDES EN TESTERA

C. SASTRES, 18

15/11/2017 REFORMA DE CUINA CTRA. RIUDAURA, 31 B  
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12/12/2017 REFORMA DE CUINA I BANY PG. BLAY, 60 
12/12/2017 ACABAMENT OBRA CONSTRUCCIO 

LOCAL COMERCIAL

CTRA. SANTA PAU, 179

12/12/2017 PINTAT DE FAÇANA. RESTAURAR PORTA 

D'ENTRADA. SUBSTITUCIO CANAL EN 

MAL ESTAT. PINTAT DE BARANA.

C. JOAQUIM VAYREDA,18

13/12/2017 ADAPTACIÓ BANY C. ALT DE LA MADUIXA,6
14/12/2017 REFORMA LOCAL PG. BLAY, 53 B

14/12/2017 SANEJAT I PINTAT DE FAÇANA. PINTAT 

DE BARANES I BALCONS I PORTAL DE LA 

PLANTA BAIXA. ORDENACIO CABLES 

ELECTRICS.

AV. ONZE DE SETEMBRE,17

18/12/2017 SUBSTITUCIO DE BANYERA PER PLAT DE 

DUTXA.

C. GINEBRE,77

18/12/2017 PETITA MODIFICACIO PART TANCA 

EXISTENT.

AV GIRONA, 52

20/12/2017 REFORMA CUINA C. SEGADOR,34
21/12/2017 REPARACIÓ DE COBERTA DE TEULADA I 

ENDERROC DE SAFAREIG

CLIVILLERS, 22

21/12/2017 ENVÀ DE PLADUR HABITACIÓ I PINTATS 

SOSTRES I PARETS INTERIORS 

D'HABITATGE

C. ENRIC GRANADOS, 9 B

21/12/2017 PINTAT DE FAÇANA EIXIMENIS, 7
21/12/2017 SUBSTITUCIO DE FINESTRES I 

REMODELACIO DEL LAVABO.

C. SERRA I GINESTA,1 4

22/12/2017 REFORMES INTERIORS PER A MILLORES 

DE LA LÍNIA DE SACRIFICI DE PORCÍ

AV. EUROPA, 8

27/12/2017 ADEQUACIÓ BANY C. DÀLIES, 15

28/12/2017 SUBSTITUCIO TANCAMENTS DE FUSTA 

PER ALTRES D'ALUMINI

C. SANT ESTEVE, 2
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S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL C. XALOC, 24 
 
Núm. de referència : X2017029953 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada,  té la condició legal 
de solar, i que NO compleix les determinacions del Pla General d’Ordenació Urbana, 
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: 
 
DENEGAR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32017000105 en data: 
12/12/2017 
a: **** 
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFIAMILIAR AÏLLAT  
situada a: C XALOC N.24 
Sección 1.01  

Sección 1.02 RAONAMENT TÈCNICO - ADMINISTRATIU 

S’informa desfavorablement la concessió de la llicència d’obres d’edificació atès 
que el projecte presentat incompleix els paràmetres bàsics del planejament 
següents: 

1. L’edifici supera l’alçada reguladora màxima de 6,50 m que estableix l’article 
294.2 del POUM, atès que l’alçada s’aplica a cada un dels punts dels 
paraments verticals de façana des de la cota de la superfície del terreny fins a 
la coronació de les façanes, segons l’article 163.1 del POUM. 

2. L’edifici supera el nombre màxim de plantes permès de B + 1 PP segons 
l’article 294.2 del POUM, atès que constitueix planta baixa aquella planta o part 
de la planta amb sostre situat com a mínim a 1 metre pel damunt de la 
superfície definitiva del terreny, d’acord amb l’establert a l’article 134.2 del 
POUM. 

3. L’edifici supera l’ocupació màxima permesa del 20% de l’article 294.4 del 
POUM, considerant que computa la superfície resultant de la projecció vertical 
sobre el terreny del volum d’edificació, inclòs soterranis i edificacions auxiliars, 
d’acord amb el determinat als articles 132 i 161 del POUM. 

4. L’edifici supera el coeficient 0,40 d’edificabilitat màxima permesa de l’article 
294.4 del POUM, considerant que es computable tot el sostre edificat pel 
damunt de la planta soterrani, d’acord amb el criteri de càlcul dels articles 131 i 
162 del POUM. 

5. L’edificació auxiliar contemplada al projecte, no encastada en el terreny, no es 
permet en la zona 12.2 en aplicació de l’article 294.5 del POUM. 

6. L’alteració del terreny proposada no s’ajusta a les condicions de l’article 166.3 
del POUM, que no permet modificacions dels nivells de les terres per sobre ni 
per sota de 0,80 m. 

 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2018800006     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 



 22 

que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
LIQUIDACIO DE DRETS 
 
La liquidació de drets d’aquest expedient puja a: 515.00€ en concepte de taxes 
d’expedició de documents. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
17.2. - AMPLIACIÓ DE CONSULTORI MÈDIC EN PLANTA BAIXA D’EDIFICI 

ENTRE MITGERES AL CARRER BERNAT VILAR, 11 PIS B 
 
Núm. de referència : X2017029844 

 
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 OMA32017000102 en data 
registre entrada  03/01/2018 
a: **** 
per a: AMPLIACIÓ DE CONSULTORI MÈDIC EN PLANTA BAIXA D'EDIFICI ENTRE 
MITGERES    
situada a: C BERNAT VILAR N.0011 Pis.B  
U.T.M : 7304405 
 
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: CRL2018800004     
 
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: 62088.48 euros  
 
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

62088.48 1924.74 0 1924.74 304.90 2229.64 
 

Garanties: 
        

Total Liquidació Euros 
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Per Drets 2229.64 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 

- Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Projecte executiu visat 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.  

- Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de l’expedient d’activitats per ampliació del local.  

- El cantell de la cornisa de coronació de façana no tindrà un gruix superior a 
0,10 m ni la seva volada ultrapassarà els 0,30 m del pla de façana (art. 153 
POUM).  

- 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’ocupació de la vorera es condiciona a: 1) Només s’autoritza durant el període 
mínim necessari d’execució d’obres que afectin la façana de l’edifici. 2) No 
s’autoritza els dilluns des de les 6 fins a les 16.30 h degut a la celebració del 
mercat setmanal. 3) La tanca de protecció haurà de deixar un pas lliure mínim 
per a pas de vianants de 0,90 m. 4) Es senyalitzarà amb punts de llum de color 
vermell. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart i cinc minuts de nou del matí,  i per a constància 
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


