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ACTA NÚM. 6 
JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

8 DE FEBRER DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 8 de febrer 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 en primer lloc vol felicitar el personal de la Brigada Municipal per 
l’excel·lent servei que varen efectuar la nit del diumenge al dilluns, amb motiu de la 
nevada a la ciutat, primer salant els carrers amb desnivell i després traient neu dels 
punts més estratègics. Sortosament, no hi va haver incidències i es va poder circular 
amb tota normalitat. I proposa fer-los arribar el més sincer agraïment.   
 
A continuació, comenta els ACTES i REUNIONS més destacats als quals ha assistit 
des de la darrera Junta, celebrada el dia 1 de febrer :  
 
-  el mateix dia 1, es va desplaçar a Barcelona, juntament amb el regidor 
d’Ensenyament, Josep Berga, per entrevistar-se amb el Sr. MARTÍ BARBERÀ, 
Director General d’Atenció a la Infància i a la Comunitat Educativa de la Generalitat de 
Catalunya  
 
- el dia 3 de febrer, va assistir a la ‘Assemblea de Veïns de Sant Roc que va tenir lloc a 
la seva seu social.  
 
- el dia 5 de febrer, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va 
tenir lloc a la sala Gussinyé. 
 
- el dia 6 de febrer, va assistir a la reunió ordinària de la Fundació Antic Hospital Sant 
Jaume que va tenir lloc a la biblioteca del centre, i a continuació va ser present a la 
sessió informativa del Barri del Pla de Dalt, que es va celebrar a l’edifici del Cassés.  
 
-  el dia 7 de febrer, juntament amb la regidora Mar Roca, varen rebre la visita de 
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l’Alcalde i el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Palafrugell, que varen venir a visitar 
els diferents equipaments esportius de la ciutat.  
 
- i finalment comenta que avui s’entrevistarà a Girona amb el Sr. JOAQUIM SALVI, el 
nou rector de la UdG.  
 
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. - PROPOSANT DONAR COMPTE DEL PROGRAMA D'INSPECCIONS DE 
L'ANY 2018 PER AL CONTROL DE LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

 
Núm. de referència : X2018003008     
 
En data 4 de gener de 2017 (BOP núm. 3) va esdevenir definitiu el Pla d’Inspeccions i 
Controls 2017 2026. 
 
En data 20 de desembre de 2017 els serveis tècnics del SIGMA van elaborar la 
programació d’inspeccions alimentàries pel 2018 en base al Pla d’inspeccions i 
controls, adjunta al present informe. 
 
De conformitat amb la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.  
 
Vist l’expedient administratiu AG012018000022 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic: Donar compte del Programa d’inspeccions de l’any 2018 per al control de la 
seguretat alimentària, que es transcriu a continuació: 
 

Activitat Adreça Tipus establiment teòric 

Camp de futbol de Sant 
Roc 

C DE SANT FELIU 58   (115674) Bar 

Restaurant Bar Cèntric C DELS DOLORS 12 B  (83340) Bar-restaurant 

Camp de futbol del 
Morrot 

C DE FRANÇA 32 Bar 

Piscina municipal d'Olot 
AV DE SANT JORDI 209 B 2 
(101607) 

Bar-restaurant 

La Vendetta. Elaboració 
de pizzes per emportar 

C DE MADRID 42 B 2 (113842) 
Establiments d'elaboració i venda de 
menjar per emportar 

Fortí del Montsacopa 
LLOC CAPELLA DE SANT 
FRANCESC D'ASSÍS 2   (159710) 

Bar-restaurant 

Associació Núria Social C DEL CARME 8 A 1  (152795) Bar-restaurant 

Carnisseria  J. Martí AV DE XILE 1 B 2 (80023) Carnisseria-xarcuteria 

Les Tries bar-restaurant 
CTRA DE LES TRIES 97 B 1 
(95765) 

Bar-restaurant 

Bar l'Ansat 
C DE SANT JOSEP DE 
CALASSANÇ 2 B B 1 (116052) 

Bar-restaurant 

Gasolinera Bon Preu C DE LLUÍS COMPANYS 16   Establiments que couen pa i altres 
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(106142) productes de pastisseria 
semielaborats 

Carme 13 C DEL CARME 13 B 1 (6984) Pastisseries amb obrador 

Fruiteria 
AV D' ANTONI GAUDÍ 53 A   
(115706) 

Fruiteria i/o verduleria 

Naturhouse PL DEL MIG 11   (41608) 
Herbodietètica, farmàcia i 
parafarmàcia 

Casino Olotí PG DE BLAY 6 1  (100846) Bar 

Centre Catòlic Olot-
Restaurant 

C DELS CLIVILLERS 7 1  (32649) Bar-restaurant 

La terrassa de la Brasera C MAJOR 22   (16986) Bar 

Can Xalegre C BELLAIRE 2   (32630) Bar-restaurant 

Comestibles Pilar 
AV DE SANT JOAN 6 B   1    
(115615) 

Carnisseria-xarcuteria 

Centre de distribució 
d'aliments 

AV DE GIRONA 31 B 1 (53196) Queviures 

Supermercat Consum 
C D' IGNASI BUXÓ GOU 11   
(111872) 

Supermercats i hipermercats 

Bar-pastisseria Corbaton 
AV DE SANT JORDI 178 B 1 
(115000) 

Pastisseries sense obrador 

Cropic's C DE BOLÒS 10   (74341) Pastisseries amb obrador 

Bar La Taska C LLEIDA 18 B    (152597) Bar-restaurant 

Charter_1_supermercat i 
pirotècnia 

PG DEL BISBE GUILLAMET 6 B  
(19816) 

Supermercats i hipermercats 

Supermercat DIA CTRA DE LES TRIES 14   (74724) Supermercats i hipermercats 

Kazuki bar restaurant 
AV DE SANTA COLOMA 28 A B 
1 (115039) 

Bar-restaurant 

Bar Dit i fet 
C DEL MESTRE MONER 12   
(41565) 

Bar-restaurant 

El Racó de l'Aina -Tries, 
19- 

CTRA DE LES TRIES 19 B 4 
(153782) 

Fleques sense obrador 

El Racó de l'Aina_bar 
CTRA DE LA PINYA 17   
(142342) 

Pastisseries sense obrador 

Bar Restaurant Fanny 
C DEL PARE ANTONI SOLER 6   
(48229) 

Bar-restaurant 

Ca l'Huix 
C DEL VOLCÀ DEL CROSCAT 19 
B 2 (88614) 

Pastisseries sense obrador 

El Viena PL DE CLARÀ 2 B 1 (74609) Bar-restaurant 

Plaça del Mercat_El 
Fesolaire Petit 

PL DE L' HOSPITAL 3 B 37 
(147283) 

Minorista de llegums cuits i/o 
d'altres rpoductes cuits (verdura 
cuita i altres) 

Cafè Esport PG DE BLAY 2 B  (96437) Bar-restaurant 

Pastisseria Ferrer i taller 
de xocolata 

PL MÓRA 6 B  (103456) Pastisseries amb obrador 

Fleca Can Dorca PL DE CLARÀ 10 B 3 (118469) Pastisseries sense obrador 

Restaurant la Moixina LLOC LA MOIXINA 1   (45238) Saló de banquets 

Can Japot C DEL ROSER 5 B  (93844) 
Obrador xarcuteria (no annex a 
botiga) 

Forn Jaume C DE SANT FERRIOL 7 B  Pastisseries amb obrador 
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(155739) 

Fruits secs Vallès 
AV DE SANT JOAN 17 B  
(93520) 

Minorista de llaminadures, torrons, 
mel i melmelades 

Carnisseria Jordi AV DE GIRONA 18  A (147219) Carnisseria-xarcuteria 

   

Restaurant China Town 
C DE SERRA I GINESTA 22   
(104513) 

Restaurant 

Ca l'atrapat 
CTRA DE RIUDAURA 33 B 2 
(109529) 

Bar-restaurant 

Carnisseria Gelada 
C DEL COMPOSITOR PERE 
AUBERT 58   (89890) 

Carnisseria-xarcuteria 

Supermercat Carrefour 
AV DE SANTA COLOMA 78   
(38058) 

Supermercats i hipermercats 

Bon Àrea C DE SANT RAFEL 14 B  (74585) Supermercats i hipermercats 

Bon Àrea 
CAMI DE LA TEULERIA 5   
(38463) 

Supermercats i hipermercats 

Peixateria Primer Rec 
AV DEL DOCTOR JOAQUIM 
DANÉS 19   (49557) 

Peixateria 

Restaurant Hostal de 
Pagès 

C DEL POLLANCRE 1   (44878) Restaurant 

DUO Bar-restaurant PL DEL MIG 6  B (105246) Bar-restaurant 

Pizzeria Dolce Vita 
PG DE BARCELONA 1 B 1 
(117426) 

Restaurant 

Carnisseria Planagumà 
C DE FRANCESC 
MONTSALVATGE 2 B B 2 
(81070) 

Carnisseria-xarcuteria 

Estadi Agrocomerç 
AV DELS PAÏSOS CATALANS 10   
(111841) 

Queviures 

Pastisseria Vila 
AV DE SANTA COLOMA 38 B  
(41463) 

Pastisseries amb obrador 

Bar El Celler 
C DEL POU DEL GLAÇ 6  4 
(42094) 

Bar-restaurant 

Chandla Alimentació 
PG DE BARCELONA 12 B 2 
(81556) 

Queviures 

La Casa del Pernil 
C DE L' ABAT RACIMIR 9 B   2    
(87991) 

Carnisseria-xarcuteria 

Bar La Fusta PL DE CATALUNYA 13   (38057) Bar-restaurant 

La Canadenca 
PTGE DEL CINEMA COLÓN 6  3 
(105972) 

Bar 

La Nevateria_Obrador 
C DEL COMPOSITOR PEDRELL 
51   (90211) 

Obrador de pastisseria no annex a 
una botiga 

La Sidreria 
C DEL POU DEL GLAÇ 6 B    
(79499) 

Bar-restaurant 

L'ast olotí SC C DE LA LLOSA 6   (34079) 
Establiments d'elaboració i venda de 
menjar per emportar 

L'Espurna, la caseta del 
pa 

C DEL PARE ROCA 3 B   1    
(43460) 

Pastisseries amb obrador 

Bar 6T7 
C ALT DE LA MADUIXA 24   
(97152) 

Bar 

Cansaladeria J.Masoliver PL MAJOR 17 B  (110452) Carnisseria-xarcuteria 
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L'Ast el Parc AV DE COLÒMBIA 5 B 1 (78210) 
Establiment de venda de menjar per 
emportar 

Can Morera C DEL CARME 1   (41194) Queviures 

Bar Tornem-hi Sant Roc C DE ROCAMORA 48   (5727) Bar-restaurant 

Bar la Baska C DEL GINEBRE 25 B  (113679) Bar-restaurant 

Fleca Nogué C DEL VERN 2 B    (113704) Fleques amb obrador 

Carnisseria Sant Roc C DE PUIGCERDÀ 29   (148486) Carnisseria-cansaladeria 

Carnisseria Oliveras 
C DEL MONT CARMEL 7 B  
(93578) 

Carnisseria-xarcuteria 

BP 
CTRA DE SANTA PAU 45   
(38071) 

Establiments que couen pa i altres 
productes de pastisseria 
semielaborats 

Bar -pastisseria Callís C DE SANT ESTEVE 25   (84226) Pastisseries amb obrador 

Carnisseria Ca la Nati 
C DE SERRA I GINESTA 9   
(74652) 

Carnisseria-xarcuteria 

Ca la Sònia 
AV DE SANTA COLOMA 71 B  
(113568) 

Carnisseria-xarcuteria 

Ca l'Huix 
C DE LA BRIDA 15 B   1    
(110699) 

Pastisseries amb obrador 

Restaurant les Cols 
LLOC MAS LES COLS 1   
(118924) 

Saló de banquets 

Plaça del Mercat_Granja 
Armengol 

C D' ANTONI LLOPIS 13   
(148059) 

Productes làctics i formatges 

Pastisseria La 
Mallorquina 

RDA DE MONTOLIVET 3 B  
(110904) 

Pastisseries amb obrador 

Olot de Canyella 
AV DEL PLA DE DALT 25   
(10673) 

Pastisseries amb obrador 

Restaurant La Deu LLOC LA DEU 1   (118963) Saló de banquets 

Restaurant Hostal dels 
Ossos 

LLOC MAS HOSTAL DELS OSSOS 
1   (3542) 

Restaurant 

Cacau Pastisseria PL MAJOR 4   (74260) Pastisseries amb obrador 

Bar Ca la Mariantònia PG DE BLAY 49 B  (110175) Bar-restaurant 

Bar Casal dels Volcans 
AV DE SANTA COLOMA 47 B 2 
(101609) 

Bar-restaurant 

El 9 Volcanet 
C DEL PINTOR DOMENGE 19   
(115725) 

Bar-restaurant 

Bar Cafeteria Pla de Dalt 
C DEL PIC DEL BAC 5  17 
(75649) 

Bar 

Plaça del 
Mercat_Instal·lacions 
Generals 

C DE MULLERAS 17   (19436) Mercat Municipal (sedentari) 

El rebost de la Fageda AV DE SANT JOAN 46   (78993) Restaurant 

Sa Dragonera -Bar i 
restaurant- 

PL DE CATALUNYA 4 B 1 
(116124) 

Bar-restaurant 

Bar  Parc Nou 
AV DE VENEÇUELA 3 B 1 
(152973) 

Bar 

Bar Zig Zag 
AV DE L' ONZE DE SETEMBRE 6 
B 1 (86661) 

Bar 

El Bou Bru PG DEL BISBE GUILLAMET 9 B 2 Bar-restaurant 
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(117378) 

Bar Firabar 
CAMI DE LA TEULERIA 11   
(77728) 

Bar 

Orfeó Popular Olotí C BELLAIRE 4 1  (103826) Bar-restaurant 

Kebab Hussain 
AV DE L' ONZE DE SETEMBRE 5 
B 1 (38921) 

Bar-restaurant 

Bar el Punt PL DE CATALUNYA 11   (52651) Bar 

Bar Legend's 
PG DE BARCELONA 1 B B 2 
(117424) 

Bar 

Capri Pizzeria 
AV DELS REIS CATÒLICS 23 B 2 
(111192) 

Bar-restaurant 

City Kitchen 
C DEL REI MARTÍ L'HUMÀ 8 B 2 
(88800) 

Bar-restaurant 

Bar les Tries 
CTRA DE LES TRIES 19 B 3 
(111092) 

Bar 

Bar Can Xena PG DE BLAY 46   (83535) Bar 

KO Gelateria 
C DE SANT ESTEVE 9 B   2    
(103811) 

Gelateria-orxateria 

El B-Crek PL DE CLARÀ 7 B 2 (80467) Bar-restaurant 

Bar Julis 
C DEL VOLCÀ DEL CROSCAT 12   
(52911) 

Bar 

Restaurant Shanti C DEL PARE ROCA 7 B  (118671) Restaurant 

Restaurant la Canal LLOC MAS LA CANAL 1   (6497) Restaurant 

Carnisseria Tesifresc 
C D' IGNASI BUXÓ GOU 18   
(37621) 

Carnisseria-xarcuteria 

Bar Font de l'Àngel PL MÓRA 3   (10183) Bar-restaurant 

Restaurant la Trobada 
AV DELS REIS CATÒLICS 1 B 2 
(112871) 

Restaurant 

Tussols Fleca i Pastisseria 
C DE SANT FELIU 37 B 1 
(115669) 

Pastisseries sense obrador 

Supermercat Maxi DIA C DE MADRID 1   (13122) Supermercats i hipermercats 

Carnisseria Ventolà 
C DEL PARE ROCA 10 B B 2 
(118481) 

Carnisseria-xarcuteria 

Restaurant bar la 
Mallorquina - MíoMió 

CTRA VELLA DE LES PRESES 30   
(16886) 

Bar-restaurant 

Cafeteria El Bouquet C BELLAIRE 11   (19931) Bar 

Buits al plat 
C DE FRANCESC 
MONTSALVATGE 14 B 1 
(115340) 

Establiments d'elaboració i venda de 
menjar per emportar 

Carnisseria J.Vila 
C DEL PARE ROCA 1 B   2    
(110192) 

Carnisseria-xarcuteria 

Plaça del Mercat_El Racó 
de la Pasta 

C D' ANTONI LLOPIS 11   
(74175) 

Establiments d'elaboració i venda de 
menjar per emportar 

Restaurant bar Rocco 
C DEL NOTARI NONET ESCUBÓS 
14 B 2 (117672) 

Bar-restaurant 

Bar Baobab 
C DEL MONT CARMEL 8   
(36446) 

Bar 

Antojitos Colombianos 
C NOU DE SANT ANTONI 5   
(84937) 

Bar-restaurant 



 
 
 

 7 

Bar-B-Koa PL MAJOR 11   (20856) Bar-restaurant 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DIPSALUT PER ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT I EL FOMENT D'HÀBITS SALUDABLES (PM07) 

 
Núm. de referència : X2018002420     
 
Atès que en data 29 de gener de 2018, Dipsalut va publicar l’edicte d’aprovació de la 
convocatòria de subvencions de suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de 
Girona per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables a la 
demarcació de Girona (Pm07).  
 
Atès que aquest programa va destinat als ajuntaments de la demarcació de Girona 
que hagin realitzat o tinguin previst realitzar activitats de promoció de la salut en l’àmbit 
dels seus respectius municipis, entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 de juliol de 2018.  
 
Atès que durant aquest període l’ajuntament d’Olot, a través dels organismes i 
consorcis que s’esmenten a continuació, està realitzant (o realitzarà) actuacions de 
promoció de la salut, emmarcades en el programa “Olot fa salut” i encarades a 
capacitar les persones per tenir cura de la seva salut i millorar la seva qualitat de vida:  
 
- Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot  
- Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot  
- Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.  
 
Atès que l’import total de les actuacions previstes és de 44.550,90€, IVA inclòs, i que 
Dipsalut obliga que l’ajuntament encarregui, formalment a cadascun d’aquests 
organismes i consorcis, les tasques derivades de les competències en promoció de la 
salut, en relació al programa “Olot fa salut”.  
 
Atès Art. 2.1.d) i 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  
 
En relació a l’expedient SP052018000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Esports, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·liciti una subvenció a Dipsalut per executar el programa “Olot fa salut” per 
una quantitat de 22.275,45€.  
 
Segon.- encarregar als organismes i consorcis la realització de les tasques de 
promoció de la salut que es llisten a continuació: 
 
ORGANISME / CONSORCI  PROGRAMA “OLOT FA SALUT”  
Institut Municipal d’Educació i 
Joventut d’Olot  

- Orienta Olot  
- Rodajoc  
- Cursos de promoció de la salut per 
gent gran  

Institut Municipal d’Esports i Lleure 
d’Olot  

- Curs de natació en infants i joves  
- Curs de natació per adults  
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- Promoció de la salut per adults  
- Cursos de promoció de la salut per 
gent gran  

Consorci de Medi Ambient i Salut 
Pública de la Garrotxa  

- Escoles saludables: alimentació i 
nutrició  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

6.1. - REVISIÓ PREUS CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
ESPAIS VERDS PÚBLICS D'OLOT I L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE D'INSERCIÓ 

LABORAL 
 
Núm. de referència : X2016024751     
 
Vistos els antecedents obrants a l’expedient núm. CCS12016000031, relatiu al 
contracte de prestació del Servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot i 
l’execució d’un projecte d’inserció laboral, adjudicat a favor de “LA FAGEDA 
FUNDACIÓ”, amb NIF G17808247, pel preu anual de 333.610,64€, IVA exclòs 
(384.546,28€, IVA inclòs), dels quals:  
 
- 173.841,67€, IVA exclòs (191.225,83€, 10% IVA inclòs), corresponen a la neteja de 
zones verdes.  
- 159.768,97€, IVA exclòs (193.320,45€, 21% IVA inclòs), corresponen al manteniment 
específic de jardineria dels espais públics.  
La durada del contracte és de quatre (4) anys, amb efectes a partir del dia 1 de gener 
de 2017.  
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 de febrer de 2018, ha acordat 
modificar l’esmentat contracte de serveis, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, 
com a conseqüència de l’ampliació del nombre d’espais objecte de manteniment.  
 
A resultes de la modificació el preu del contracte s’ha vist incrementat en 6.879,00€, 
IVA exclòs, passant a ser el preu anual del mateix de 333.610,64€, IVA exclòs a 
340.489,64€, IVA exclòs.  
 
Atès que la clàusula 5 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
contracte (PCAP) estableix el següent:  
 
“Transcorregut el primer any, i amb periodicitat anual, l’adjudicatari podrà presentar 
una proposta de revisió de preus justificant l’indexació de la variació a conceptes 
objectivables mitjançant valor i repercussió sobre el preu final. Valors objectius són 
increments de superfície verda pública a mantenir, preus de combustible, preus de 
materials de jardineria, l’increment de salaris del conveni col·lectiu o altres d’aquesta 
naturalesa.”  
 
Vista la proposta relativa a la revisió de preus presentada per “LA FAGEDA 
FUNDACIÓ”  
 
Vist l’informe emès pel director del SIGMA, senyor Francesc Canalias Farrés, d’acord 
amb el qual s’informa favorablement la revisió de preus proposada per “LA FAGEDA 
FUNDACIÓ”.  
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I vist l’expedient CCS12016000031 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- ACCEPTAR la proposta de revisió de preus del contracte del Servei de 
manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral, 
presentada per “LA FAGEDA FUNDACIÓ”, adjudicatària del Servei de manteniment 
d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral. 
 
Segon.- APROVAR, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, la revisió de preus del 
Servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte 
d’inserció laboral, adjudicat a l’empresa “LA FAGEDA FUNDACIÓ”, tot aplicant un 
2,32% al preu anual del contracte.  
 
Tercer.- APROVAR la despesa d’import 7.739.77€, IVA exclòs + 1.181,70 € en 
concepte d’IVA, corresponent a la revisió de preus del període d’1 de gener a 31 de 
desembre de 2018, amb càrrec a la partida 18.142.171.210000 “jardineria “ del 
pressupost municipal.  
Per tant el preu total del contracte per a l’anualitat 2018, resultant de la modificació 
efectuada i la revisió de preus queda fixat en:  
 
- 199.445,73 € IVA inclòs ( 181.314,30 € + IVA 10% : 18.131.43 €) corresponent a la 
neteja de zones verdes.  
 
- 201.967,28 € IVA inclòs (166.915,11 € + IVA 21%: 35.052,17 €) corresponent al 
manteniment específic de jardineria dels espais públics.  
 

 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
6.2.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS 

ESPAIS VERDS PÚBLICS D'OLOT I L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE D'INSERCIÓ 
LABORAL 

 
Núm. de referència : X2016024751  
 
Vistos els antecedents obrants a l’expedient núm. CCS12016000031, relatiu al 
contracte de prestació del Servei de manteniment d’espais verds públics d’Olot i 
l’execució d’un projecte d’inserció laboral, adjudicat a favor de “LA FAGEDA 
FUNDACIÓ”, amb NIF G17808247, pel preu anual de 333.610,64€, IVA exclòs 
(384.546,28€, IVA inclòs), dels quals:  
 
- 173.841,67€, IVA exclòs (191.225,83€, 10% IVA inclòs), corresponen a la neteja de 
zones verdes.  
 
- 159.768,97€, IVA exclòs (193.320,45€, 21% IVA inclòs), corresponen al manteniment 
específic de jardineria dels espais públics.  
 
La durada del contracte és de quatre (4) anys, amb efectes a partir del dia 1 de gener 
de 2017.  
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De conformitat amb l’informe tècnic, emès pel director del SIGMA, Sr. Francesc 
Canalias Farrés, relatiu a l’ampliació del nombre d’espais objecte de manteniment, 
essent els següents:  
 
1.- Plaça Procurador  
2.- Ronda Sant Bernat  
3.- Espai Polivalent de Sant Miquel  
4.- Carrer Mulleras  
5.- Avda. Girona  
6.- Carrer Tartana  
7.- Carrer Garrinada  
8.- Carrer Doctor Masmitjà  
9.- Ctra. La Deu  
10.- Itinerari Parc els Nius  
11.- Passatge Caliu  
12.- Passatge Xerrac  
13.- Carrer Podall  
14.- Carrer Serra Ginesta  
 
Atès que la clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores 
del contracte (PCAP) estableix, com a causa de modificació del contracte, la 
incorporació de nous sectors urbanitzats a mantenir, sempre que l’import de la 
modificació no superi el 10% del contracte.  
 
Atès que l’informe tècnic referit determina que l’increment corresponent a modificació 
del contracte com a conseqüència de l’ampliació d’espais objecte de manteniment és 
de 6.879,00€, IVA exclòs (7.945,25€, IVA inclòs) dels quals:  
 
- 3.439,50€, IVA exclòs (3.783,45€, 10% IVA inclòs), corresponen a la neteja de zones 
verdes.  
- 3.439,50€, IVA exclòs (4.161,80€, 21% IVA inclòs), corresponen al manteniment 
específic de jardineria dels espais públics. 
 
Vist que l’increment representa un augment del 2,066% del preu d’adjudicació, IVA 
inclòs.  
 
D’acord amb l’article 106 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) i la 
clàusula 18 del PCAP.  
 
Proposta d’acord  
 
Primer.- MODIFICAR, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, el contracte del Servei 
de manteniment d’espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció 
laboral, subscrit amb “LA FAGEDA FUNDACIÓ”, amb NIF G17808247, com a 
conseqüència de l’ampliació del nombre d’espais objecte de manteniment.  
 
La modificació representa un increment de l’import d’adjudicació de 7.945,25€, IVA 
inclòs) dels quals:  
 
- 3.439,50€, IVA exclòs (3.783,45€, 10% IVA inclòs), corresponen a la neteja de zones 
verdes.  
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- 3.439,50€, IVA exclòs (4.161,80€, 21% IVA inclòs), corresponen al manteniment 
específic de jardineria dels espais públics.  
 
Segon.- APROVAR la despesa d’import 7.945,25€, amb càrrec a la partida núm. 
18.142.171.210000 “jardineria” del Pressupost municipal. 
 

 
 
Tercer.- REQUERIR a l’adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació del present acord, comparegui a l’Ajuntament 
per formalitzar la modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia definitiva 
per import de 343,95€, que corresponen al 5% de l’import de la modificació, sense IVA, 
a l’empara a l’article 99.3 del TRLCSP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - SERVEIS AUDIOVISUALS DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2018 
 
Núm. de referència : X2018003034     
 
Durant els dies 19 al 22 d’abril de 2018 es portarà a terme el “Festival Sismògraf” el 
qual ha esdevingut un dels 6 mercats de referència del país en termes d’arts 
escèniques.  
  
Vist que el director gerent de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot de data 
30 de gener de 2018 informa de la voluntat de produir diverses peces audiovisuals  del 
festival per a la seva  comunicació, consistents en: 
 
- Ideació, producció i realització d’un espot de l’edició 2018 (abans del 15 de febrer de 
2018).  
 
- Rodatge i edició d’almenys 5 peces informatives i publicitàries prèvies al festival. 
(entre el 15 de gener i el 19 d’abril).  
 
- Cobertura audiovisual als 4 dies de festival, del 19 al 22 d’abril de 2018 (jornades 
professionals, activitats paral·leles, espectacles, etc.) i realització de:  
 
  - Tres peces resum diàries de menys d’un minut per a les xarxes socials.  

  - Un vídeo resum del festival amb entrevista a la directora, de durada entre 10 i 15’.  

  - Proporcionar a la premsa durant els dies del festival clips dels vídeos que demanin.  

  - Entrega de tots els bruts a l’organització.  
 
Atès que el director gerent de l’IMCO informa que l’Institut Municipal de Cultura de la 
Ciutat d’Olot va efectuar la valoració de les propostes presentades per les empreses: 
“Zeba Produccions,SL”; “Leeksofilms Serveis Audiovisuals,SL” i “Marc Planagumà 
Guardia”, per a la  realització dels serveis audiovisuals del festival; i que la proposta 
presentada per “Zeba Produccions,SL” és la que s’adequa millor per realitzar  aquesta 
tasca.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000046 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 ZEBA PRODUCCIONS SL (B1784522-3) els treballs de 
realització dels serveis audiovisuals  del Festival Sismògraf 2018, de conformitat amb 
la seva proposta i consistents en:  
- Ideació, producció i realització d’un espot de l’edició 2018 (abans del 15 de febrer de 
2018).  
 
- Rodatge i edició d’almenys 5 peces informatives i publicitàries prèvies al festival. 
(entre el 15 de gener i el 19 d’abril).  
 
- Cobertura audiovisual als 4 dies de festival, del 19 al 22 d’abril de 2018 (jornades 
professionals, activitats paral·leles, espectacles, etc.) i realització de:  
 
  - Tres peces resum diàries de menys d’un minut per a les xarxes socials.  

  - Un vídeo resum del festival amb entrevista a la directora, de durada entre 10 i 15’.  

  - Proporcionar a la premsa durant els dies del festival clips dels vídeos que demanin.  

  - Entrega de tots els bruts a l’organització.  
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa de: Base: TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA 
EUROS (3.650 €) + IVA: SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (766,50 €).  Es pagarà amb càrrec a la partida núm. 18.400.334.227991 
“actuacions sismògraf”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  334  227991 4416.50 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- ZEBA PRODUCCIONS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000046. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària i a la resta de participants. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.4. - REQUERIMENT PER CONTINUAR PRESTANT EL SERVEI DE PREVENCIÓ 

DE RISCOS LABORALS EN LES DISCIPLINES DE SEGURETAT EN EL TREBALL, 
HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I PSICOLOGIA APLICADA I DE VIGILANCIA 
DE LA SALUT DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I ELS SEUS INSTITUTS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2014016028     
 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2015, es va adjudicar el 
contracte dels Serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines de seguretat 
en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicologia aplicada i de vigilància de la 
salut de l’Ajuntament d’Olot i els seus Instituts Municipals, a favor de la societat 
PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCION, SLU, pel preu anual de 12.813,80€, IVA 
exclòs, d’acord amb el següent detall: 

- 5.671,80€, en concepte de prevenció tècnica de riscos laborals. 

- 2.093,00€, en concepte de vigilància de la salut. 

- 5.049,00€, en concepte de reconeixements mèdics i anàlisis per a les 
persones. 

El contracte es va formalitzar en data 30 de març de 2015, iniciant els seus efectes a 
partir del dia 31 de març de 2015. 
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De conformitat amb la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte (PCAP), la durada del contracte s’establí en dos (2) anys, 
prorrogable per un (1) any més, essent la durada màxima del mateix, de tres (3) anys. 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 16 de març de 2017, es va 
acordar prorrogar l’esmentat contracte fins el dia 30 de març de 2018.  
 
Atès que s’han d’iniciar els tràmits per licitar novament el servei. 
 
Atès que en data 31  de gener de 2018 ha estat  emès informe per part del 
Departament de Recursos Humans, en el que es declara que és necessari que el 
servei no quedi interromput. 
 
Atès que el nou contracte no entrarà en vigor abans del dia 31 de març de 2018, doncs 
falten seguir els tràmits de la corresponent licitació. 
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. CCS12014000029 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer. REQUERIR a l’empresa PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCION, SLU , 
amb NIF. B39610647, per tal que continuï prestant els  Serveis de prevenció de riscos 
laborals en les disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i 
psicologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot i els seus Instituts 
Municipals, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat en data 30 de 
març de 2015 i fins que s’iniciï el nou servei derivat de la formalització del contracte 
amb l’empresa adjudicatària del nou procediment de licitació i com a màxim fins el 30 
de setembre de 2018. 
 
L’import màxim anual de la despesa ascendeix a 12.813,80€, IVA exclòs (14.444,41€, 
IVA inclòs),  d’acord amb el següent detall: 
 
- 5.671,80€, en concepte de prevenció tècnica de riscos laborals + 1.191,08€ en 
concepte d’IVA calculat al 21%. 
- 2.093,00€, en concepte de vigilància de la salut + 439,53€ en concepte d’IVA 
calculat al 21%. 
- 5.049,00€, en concepte de reconeixements mèdics i anàlisis per a les persones. 
 
El cost corresponent al període de 31 de març de 2018 a 30 de setembre de 2018 (sis 
mesos), és de 6.406,90€, IVA exclòs (7.222,20€, IVA inclòs) d’acord amb el següent 
detall: 
- 2.835,90€, en concepte de prevenció tècnica de riscos laborals + 595,54€ d’IVA 

calculat al 21%. 
- 1.046,50€, en concepte de vigilància de la salut + 219,76€, d’IVA calculat al 21%. 
- 2.524,50€, en concepte de reconeixements mèdics i anàlisis per a les persones. 
 
Segon.- APROVAR la despesa d’import 6.406,90€ + 815,30€, en concepte d’IVA, amb 
càrrec a la partida 18.130.920.16009 “altres quotes socials” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  16009 7222.20 ALTRES QUOTES SOCIALS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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6.5.- SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE 

BIBLIOTEQUES DE LA CIUTAT D’OLOT 
 

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

6.6.- TREBALLS DE REDACCIÓ DE DIVERSOS PROJECTES I DIRECCIÓ 
D'OBRES D'ADEQUACIÓ DEL LOCAL DESTINAT A ESPAI DE COWORKING 

 
Núm. de referència : X2018003172     
 
La Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2018 va adjudicar el contracte 
d’arrendament per part de l’Ajuntament d’un local  amb destí  a un espai de coworking. 
 
El local esmentat es troba ubicat al carrer Aigua, núm. 5 i es fa necessari realitzar 
obres d’adequació per tal de desenvolupar-hi l’activitat prevista.  
 
Previ  a l’execució de les obres es necessari la redacció del projecte d’obres, així com 
la redacció del projecte d’activitats  i de legalització de la instal·lació elèctrica.  
 
Atès que l’arquitecte municipal Sr. Albert Pons Clutaró i  la gerent de Dinàmig Sra. 
Ariadnna Villegas  Torras, en data 5 de febrer de 2018 informen de la valoració dels 
pressupostos sol·licitats i presentats per les empreses: “Colomer Rifà”; “Josep 
Castañer Danés” i Sertec” , el qual és favorable al pressupost núm. 180044 de 
l’empresa “Colomer Rifà Projectes i Gesitó,SL”  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000050 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 COLOMER RIFA PROJECTES I GESTIO SL 
(B6596671-5) els treballs de redacció dels projectes, que es detallen a continuació, i la 
direcció d’obres de l’adequació del local del carrer Aigua, núm. 5 destinat a espai de 
coworking; i de conformitat amb el seu pressupost Ref. 180044, per un import de sis 
mil vuit-cents euros (6.800 €) IVA exclòs. 
 
-Redacció de projecte d’obres i estudi bàsic de seguretat i salut 
-Redacció del projecte d’activitats 
-Redacció del projecte de legalització de la instal·lació elèctrica.  
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa  de: Base: SIS MIL VUIT-CENTS EUROS 
(6.800 €)   + IVA: MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS (1.428 €), es pagarà 
amb càrrec a la partida núm. 18.200.433.63212 “actuacions coworking” del pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18200  433  63212 8228 ACTUACIONS CO-WORKING 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- L’empresa “Colomer Rifà projectes i gestió,SL” executarà els treballs en un 
termini de: 
 
-Redacció de projecte d’obres i estudi bàsic de seguretat i salut:2 mesos 
-Redacció del projecte d’activitats: termini màxim coincidint amb la data del certificat 
final d’obra 
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-Redacció del projecte de legalització de la instal·lació elèctrica : termini màxim 
coincidint amb la data del certificat final d’obra. 
 
Quart.-  L’empresa COLOMER RIFA PROJECTES I GESTIO SL adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012018000050. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària i a la resta de participants.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.7. - APROVACIÓ SUBSCRIPCIONS DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
ANY 2018 

 
Núm. de referència : X2018003185     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000051 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les subscripcions que es detallen a continuació corresponents a les 
diverses dependències municipals per a l’any 2018.  
 
Dependència       concepte    import 
Urbanisme  -Revista Derecho Urbanístico  290,60 

-Boletin Econòmico de la Construcción  116,00 
 

Alcaldia  -Diari de Girona  496,90  
-El Punt                                                          517,60  
-La Vanguardia  450,00  
- ARA  280,00  
-La Comarca(Museu i ICCO i IMPC  
IME,EscolaExpressió)  500,00 
 

Generals:  -Derecho Administración Pública  3.650,00  
-Esasesor  2.650,00  
-Memento Esensial Social                    425,00 
-LocalProm                                                    400,00 

 
Recursos Humans -Formulario Social+internet                       95,00 

 
Secretaria   -Revista Estudis Ad. Local i Autonòmica        30,00 
                                                           -Quaderns de Dret Local                     85,00
Urbanisme i  
Infraestructura               -CYPE                                                          650,00  
  
Segon.- L’import total de la despesa es de DEU MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB 
DEU CÈNTIMS (10.616,10 €), es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18110  920  220010 9966.10 PREMSA, REVISTES I LLIBRES 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 18120  491  220020 650 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 



 16 

6.8. - REVISIÓ PREUS CÀNONS CONCESSIÓ D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DE 
LA PLAÇA MERCAT 

 
Núm. de referència : X2013016805   
   
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2014 va adjudicar la 
concessió d’ús dels llocs de venda de la Plaça Mercat, en el qual s’especificava el 
pagament del preu de l’adjudicació segons el que s’estableix en la clàusula 10 del 
PCAP: 5% en el termini d’un mes de la notificació de l’adjudicació; 20% en el moment 
de lliurament de les obres del nou mercat i 75% restant en 120 mensualitats.  
D’acord amb el que s’estableix la clàusula 10 del PCAP l’import d’aquest 75% que s’ha 
de pagar en 120 mensualitats i  s’ha de revisar d’acord amb l’IPC; atès que aquest a 
31 de desembre de 2017 es fixa en un 1,1%  i vist  l’expedient  administratiu núm. 
CCS12013000017  i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Augmentar en un 1,1%  amb efectes del dia 1 de gener de 2018 , l’import  del 
cànon  corresponent al 75%  restant de la concessió d’ús dels llocs de venda de la 
Plaça Mercat; per tant l’import mensual per a l’anualitat 2018 es fixa en: 
 
-LOT 1 : La Nevateria Alimentarira, SL: ................................................ 369,937 €  
-LOT 2: Croquetes d’Autor, SL..............................................................  272,715 €  
-LOT 3 : Albert Descamps Cos ............................................................. 315,857 €  
-LOT 4 : Fruits secs i llaminadures Vallés, SL......................................  426,021 €  
-LOT 5 : Helena Carreras Ministral,....................................................... 704,579 €  
-LOT 6 i partió 2 LOT 22 : Mas Puqui, SL.............................................. 610,721 €  
-LOT 7 : Fermí Corominas Badosa........................................................ 491,947 €  
-LOT 8 : Mercè Aragonés Marguí........................................................... 271,560 €  
-LOT 9. i partió 1 LOT 22Jordi Vilarrasa Vilanova ................................  593,579 €  
-LOT 10 : Aviram Antonia,SL.................................................................. 344,746 €  
-LOT 11: Peixos Olot, SL ....................................................................... 539,325 €  
-LOT 12 : Peixos Plaça CB..................................................................... 548,030 €  
-LOT 13 i partió 4 LOT 22: Xavier Roura Rodriguez........................ ..... 656,192 €  
-LOT 14 i partió 3 LOT 22: Cristina Garrido Matas............................ .... 699,315 €  
-LOT 15: Jordi Fàbregas Forner............................................................. 323,669 €  
-LOT 16 : Iogurteries Ecològiques, SL................................................... 619,195  €  
-LOT 17: Josep Maria Vilarrasa Serrat.............................................  512,304 €  
-LOT 18 B: Joan Pujol Masseguer.........................................................  693,344 € 
 
Segon.- Els imports mensuals s’abonaran amb efectes del dia 1 de gener de 2018, la 
darrera setmana de cada mes d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 10 del 
PCAP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2017021940     
 
Vist l’escrit presentat pel lletrat ****, en nom i representació del Sr. ****, en el que es 
formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un 
vehicle propietat del seu representat en accident a la via pública i atesos els següents  
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ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En data 26 de setembre de 2017 (Registre General, núm. E2017015229/26-
09-2017), el lletrat ****, en nom i representació del Sr. ****, va formular reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va partir el vehicle marca 
Citroen, model Sxara Picasso, matrícula ****, propietat del Sr. ****, el dia 4 de febrer de 
2017, quan estava correctament aparcat a l’avinguda Reis Catòlics i un contenidor 
d’escombraries, mogut pel vent, va impactar contra ell. A la petició s’hi acompanya: 
còpia del DNI del reclamant; pòlissa del vehicle; fitxa tècnica i permís de circulació del 
vehicle; acta de la Policia Municipal, de data 4 de febrer de 2017, sobre incidència de 
tràfic (servei núm. 31419/2917); factura de reparació de data 12 de juny de 2017, 
emesa per “Garage Andreu, SA”, per un import de 457,11 euros, que és la quantitat 
que es reclama; i declaració conforme no hi ha cap altra reclamació ni s’ha rebut cap 
indemnització pel concepte que es reclama. 
 
Segon.- En escrit de data 24 de novembre de 2017 (Registre General, núm. 
S2017026522/24-11-2017) es va notificar a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. 
UTE, concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, la interposició 
d’aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, als 
efectes que emetessin un informe sobre aquesta incidència i valoressin la possibilitat 
d’incloure-la en l’assegurança que té contractada per fer front a aquesta mena de 
situacions, de conformitat amb les previsions del plec de clàusules que, aprovat pel 
plenari de l’Ajuntament en sessió de data 24 de març de 2011, regeix la concessió 
d’aquest servei municipal.  
 
Tercer.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 28 de 
novembre de 2017, on s’adjunta l’informe de 28 de novembre de l’agent TIP 345, 
s’assenyala que, el dia 4 de febrer de 2017, a les 09:56 hores, el Sr. **** va telefonar a 
les dependències de la Policia Municipal per informar que tenia el seu cotxe, matrícula 
****, estacionat a l’avinguda dels Reis Catòlics i que un contenidor verd 
d’escombraries, que va ser mogut pel vent, hi va impactar. A l’informe s’assenyala que 
l’agent es va desplaçar al lloc dels fets i va comprovar que la porta posterior dreta tenia 
una aixafada i que, presumiblement, la causa hauria estat el desplaçament del 
contenidor de brossa degut al fort vent d’aquell dia. 
 
Quart.- En escrit de gener de 2018 (Registre General, núm. E2018001158/24-01-
2018), l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, concessionària del servei 
municipal de recollida d’escombraries, a la vista de la reclamació del Sr. **** 
(SRP12017000012) assenyala que els tècnics de l’empresa no tenen la possibilitat de 
confirmar que els desperfectes reclamats hagin estat causats per un contenidor de 
deixalles, situat a l’avinguda dels Reis Catòlics, donat que han transcorregut molts 
mesos des de que la part reclamant manifesta que varen succeir els fets. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
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funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya 
que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En la tramitació d’aquest expedient administratiu, a la vista de l’informe policial, s’ha 
pogut acreditar que a la nit del 3 al 4 de febrer de 2017, a la ciutat d’Olot, hi va bufar 
un vent fort; però no s’ha pogut acreditar l’excepcionalitat d’aquest fenomen ni la seva 
imprevisibilitat, en el sentit en què la jurisprudència interpreta l’article 32 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe policial (que coincideix amb l’informe aportat 
per la part reclamant en la seva demanda) i de l’informe de l’empresa concessionària 
del servei municipal de recollida d’escombraries (que no nega la possibilitat de què els 
danys reclamants s’hagin produït efectivament) és raonable apreciar la relació causal 
entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els 
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articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, 
pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit, 
estacionament de vehicles i mobilitat, així com en el manteniment i conservació del 
mobiliari urbà (contenidors) i en matèria de gestió de residus sòlids urbans.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12017000012 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys 
ocasionats per un contenidor de deixalles al vehicle de la seva propietat, matricula ****, 
quan estava estacionat a l’avinguda dels Reis Catòlics d’aquesta ciutat. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB 
ONZE CÈNTIMS (457,11.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels 
danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat. Aquest pagament es farà a càrrec 
de la partida: 18.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 18130  920  224000 457.11 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
Tercer.- Requerir a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE perquè, en el termini 
d’un mes, efectuí el pagament de la quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET 
EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (457,11.- €) a l’Ajuntament d’Olot, en concepte de 
rescabalament econòmic per compensar els perjudicis soferts. En cas que l’empresa 
no efectuí aquest pagament, l’Ajuntament d’Olot compensarà aquesta quantitat de 
l’aportació mensual que realitza, a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, per la 
prestació del servei 
 
Quart.- Notificar aquests acords a IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE, concessionària 
del servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries, i al Consorci de Medi 
ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2017027294     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. ****, en representació del Sr. ****, en el que es formula 
reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle 
propietat del seu representat en accident a la via pública i atesos els següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En data 29 de setembre de 2017 (Registre General, núm. E2017015360/29-
09-2017), la Sra. ****, en representació del Sr. ****, va formular reclamació patrimonial 
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys (bonys i ratllades) que va partir un vehicle 
propietat del Sr. ****, el dia 25 de setembre de 2017, quan estava aparcat, per culpa 
d’un contenidor d’escombraries que va ser arrossegat per una forta tempesta. A la 
petició s’hi acompanya un pressupost de reparació de data 28 de setembre de 2017 
(núm. de valoració 20174229), corresponent al vehicle marca Ford Focus, matrícula 
****, per un import de 583,70 euros, que és la quantitat que es reclama. 
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Segon.- En escrit de data 24 de novembre de 2017 (Registre General, núm. 
S2017026684/27-11-2017) es va notificar a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. 
UTE, concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, la interposició 
d’aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, als 
efectes que emetessin un informe sobre aquesta incidència i valoressin la possibilitat 
d’incloure-la en l’assegurança que té contractada per fer front a aquesta mena de 
situacions, de conformitat amb les previsions del plec de clàusules que, aprovat pel 
plenari de l’Ajuntament en sessió de data 24 de març de 2011, regeix la concessió 
d’aquest servei municipal.  
 
Tercer.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 5 de 
desembre de 2017, s’assenyala que la Policia Municipal no té constància d’aquest 
incident, atès que no va haver-hi cap intervenció policial relacionada amb els fets 
originaris d’aquesta reclamació de danys.  
 
Quart.- En escrit de gener de 2018 (Registre General, núm. E2018001157/24-01-
2018), l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, concessionària del servei 
municipal de recollida d’escombraries, a la vista de la reclamació del Sr. **** 
(SRP12017000016) assenyala que els tècnics de l’empresa han confirmat que els 
desperfectes al vehicle que es reclamen han estat causats per un contenidor de 
deixalles situat a l’avinguda de França, desplaçat pel fort vent d’aquell dia. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
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l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya 
que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe de l’empresa concessionària del servei 
municipal de recollida d’escombraries, és raonable apreciar la relació causal entre els 
danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa 
a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit, estacionament de 
vehicles i mobilitat, així com en el manteniment i conservació del mobiliari urbà 
(contenidors) i en matèria de gestió de residus sòlids urbans.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12017000016 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys 
ocasionats per un contenidor de deixalles al vehicle de la seva propietat, matricula ****, 
quan estava estacionat a l’avinguda de França d’aquesta ciutat. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS (583,70.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels 
danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat. Aquest pagament es farà a càrrec 
de la partida: 18.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 18130  920  224000 583.70 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
Tercer.- Requerir a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE perquè, en el termini 
d’un mes, efectuí el pagament de la quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-TRES 
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (583,70.- €) a l’Ajuntament d’Olot, en concepte de 
rescabalament econòmic per compensar els perjudicis soferts. En cas que l’empresa 
no efectuí aquest pagament, l’Ajuntament d’Olot compensarà aquesta quantitat de 
l’aportació mensual que realitza, a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, per la 
prestació del servei 
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Quart.- Notificar aquests acords a IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE, concessionària 
del servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries, i al Consorci de Medi 
ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018003111     
 
En relació a l’expedient CPG22018000010 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. 18/004 per un import 
319.680,66 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 319680.66 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2018003113     
 
En relació a l’expedient CPG22018000011 de 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 i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
  
IMMOBILIARIA CAMIANSI SL 300,00 
**** 300,00 
PUIG ALDER SL 300,00 
TELEFONICA DE ESPAÑA SA 300,00 
CONSTRUCCIONS J PALLAS SL 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - REVISIÓ PER ACTUALITZACIÓ A L’ANY 2018 DELS COEFICIENTS DE 
VALORACIÓ D’OBRES A EFECTE DE LIQUIDACIÓ DE DRETS DE LLICÈNCIES I 

D’OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ.- Proposant aprovar. 
 
Núm. de referència : X2018003200     
 
Els Criteris de valoració d’obres a efecte de liquidació de drets de llicències és un 
document annex de l’Ordenança fiscal que determina les bases per a estimar el cost 
de les obres per les que es sol·licita llicència. Aquests criteris són d’aplicació quan el 
projecte presentat no incorpora un pressupost detallat que permeti la comprovació dels 
amidaments i dels preus d’obra considerats. 
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En el document es determina el cost unitari segons el tipus d’obra partint d’un mòdul 
bàsic. Aquest mòdul és variable en funció de la variació dels preus de l’edificació, per 
la qual cosa correspon actualitzar-lo per a l’any 2018. 
 
Amb caràcter general i amb independència de que el projecte sigui visat o no, es 
prendrà com a base per aplicació dels drets fiscals corresponents, el cost real 
d'execució material de l'obra o instal·lació. 
 
El pressupost de l'obra s'obtindrà a partir de l'estat d'amidaments i aplicació de preus 
unitaris. En el seu defecte, el pressupost mínim de les obres que es relacionen a 
continuació es podrà obtenir a partir del Mòdul Bàsic corregit en funció del tipus d'obra 
a executar segons el coeficient corresponent, i la seva superfície construïda.  
 
El pressupost així obtingut prevaldrà al pressupost d'execució material que figuri en el 
projecte, sempre i quan aquell sigui superior. 
 
El Mòdul Bàsic (any 2018) es fixa en 467,40 € i s'actualitzarà anualment en funció dels 
valor que correspongui. 
 
Seguint els criteris aplicats pel Col·legi oficial d’arquitectes de Catalunya, per a 
l’obtenció del nou mòdul s’han observat les variacions experimentades pels preus de 
mà d’obra i materials en el període comprés entre juny de 2016 i desembre de 2016, 
aplicant les fórmules polinòmiques números 16 a 23 del Reial Decret 3560/1970, 
obtenint-ne un coeficient del 2%. Aquest increment s’ha aplicat directament al valor del 
mòdul de l’any anterior. 
 
Amb caràcter general s'aplicarà sobre el mòdul resultant un coeficient reductor de 0,6 
a les superfícies complementàries sense distribuir, que requereixin una actuació 
posterior. En les ampliacions d'edificacions s'aplicarà un coeficient d'1,2 si l'obra afecta 
l'edifici existent. A les plantes en soterrani s'aplicarà el coeficient 1,1. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data gener de 2018 que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
En relació a l’expedient URG62018000001, 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 revisió per actualització dels coeficients de valoració d’obres 
a efecte de la liquidació de drets de llicències per a l’any 2018, d’acord amb l’informe 
emès per l’arquitecte municipal en data gener de 2018 que s’adjunta a l’expedient, i 
amb el benentès que tindran efectes a partir de l’1 de gener de 2018.  

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. - PROJECTE BÀSIC - EXECUTIU D’ACCESSOS A L’ESTADI D’ATLETISME.- 

proposant aprovar inicialment 
 
Núm. de referència : X2018002490     
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Vist el projecte bàsic-executiu d’accessos a l’estadi d’atletisme, redactat per RCR 
Aranda Pigem Vilalta arquitectes, SLP en data novembre de 2017, que té per objecte 
la construcció dels accessos a l’Estadi d’atletisme del Parc Esportiu Tossols-Basil. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Director de l’Àrea d’Urbanisme i Infraestructura en 
data 31 de gener de 2018, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual es proposa 
aprovar inicialment el projecte esmentat, amb el benentès que prèviament a 
l’aprovació definitiva del projecte caldrà realitzar les següents modificacions: 
 

1. Justificar el compliment de la normativa d’accessibilitat urbanística de les obres 
projectades, especialment de la rampa i l’escala, pel què fa a materials 
d’acabat (essent continu i amb la inexistència de ressalts) i la necessitat de 
disposar de baranes, donant compliment a l’Ordre VIV/561/2010. 

2. Cal revisar el tipus de formigó utilitzat en l’aparcament (en la memòria hi ha 
formigó armat i en el pressupost formigó amb fibres) i en l’escala d’accés a 
l’estadi ( en la memòria hi ha formigó armat i en el pressupost formigó en 
massa). 

3. El Projecte preveu que la connexió dels nous elements d’enllumenat projectats 
amb la xarxa municipal existent la realitzarà el departament tècnic del 
promotor. Caldria modificar-ho tant en la Memòria com en el Pressupost, ja que 
aquests treballs s’han de contemplar dins el mateix Projecte. 

4. Cal preveure tant en els Plànols com en la Memòria (en Pressupost ja hi està 
contemplat amb una partida alçada), la instal·lació elèctrica del nou enllumenat 
projectat (tubs corrugats / arquetes / proteccions magnetotèrmiques i 
diferencials del quadre / línia de terra / piquetes / connexió...). 

5. Cal revisar el preu de la lluminària IMON de Roura projectada, així com el preu 
del banc tipus IOLA. 

6. Cal garantir que en el Pressupost de Projecte hi està inclòs la fonamentació de 
les lluminàries projectades. 

 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2018000001, 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 INICIALMENT el projecte bàsic-executiu d’accessos a l’estadi 
d’atletisme, redactat per RCR Aranda Pigem Vilalta arquitectes, SLP en data 
novembre de 2017. 
 
SEGON.- CONDICIONAR l’aprovació definitiva a l’aportació prèvia del projecte 
modificat, d’acord amb les determinacions que figuren en l’informe emès pel Director 
de l’Àrea d’Urbanisme i Infraestructura en data 31 de gener de 2018 i que es 
transcriuen en la part expositiva del present acord. 
 
TERCER.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
QUART.- SOL·LICITAR informe al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 
 
 

 25 

 
12.1. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR 

ENTRE MITGERES AL CARRER DOLORS, 8 1R 1A. 
 
Núm. de referència : X2018000356 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient núm: OMA32018000004 en 
data registre entrada  05/01/2018 
a: OLOTRES SL     
per a: ADECUACIÓ DE LOCAL PER A HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES    
situada a: C DOLORS N.8 Pis.1 Pta.1  
U.T.M : 7703222 
 
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: CRL2018800007     
 
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: 111862.84 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

111862.84 3702.91 0 3702.91 311.00 4013.91 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 4013.91 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 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) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
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documentació que acrediti la seva condició de contractista.  
- Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 

elements propis de l'obra.  
- Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de 

descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la 
Policia Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.  

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

- 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’habitatge, 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.  

- 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. 
 

13.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 24 I 26 DE GENER DE 2018 

RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
 
Núm. de referència : X2018002679     
 
En relació a l’expedient AG012018000020, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar el següent acord: 
 
Tràmit 
 
Activitats 
 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 
 

Assabentat 
obertura 

Liu Lizhen Centre 
d’estètica 

C/Carme 8 A B 25/01/2018 

Assabentat 
obertura 

Lamiplac SL Acabaments 
d’edificis, 
revestiments de 
terres i parets  

C/Alba Rosa 35 25/01/2018 

Assabentat 
obertura 

Marta Gou Juvinyà Habitatge d’ús 
turístic 

C/Josep Pla núm. 6 4 2 25/01/2018 

Assabentat 
obertura 

Joel Padrosa 
Teixidor 

Centre de 
fisioteràpia 

C/Iu Pascual 14 B 25/01/2018 
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Assabentat 
obertura 

Anna M. Paradell 
Ferrés 

Centre de 
quiromassatge 

Pg. de Barcelona 2 2-4 25/01/2018 

Assabentat 
obertura 

Estilisme Olot SL Perruqueria C/Mulleras 38 B 25/01/2018 

Assabentat 
obertura 

Imma Mari Gurt Centre de 
suport escolar 

Pl. Vayreda 4 B 1 25/01/2018 

Assabentat 
obertura 

Maria Teresa 
Figueras Aumatell 

Habitatge d’ús 
turístic 

Mas la Solana 2 25/01/2018 

Assabentat 
obertura 

Santokh Ram Perruqueria C/Alta Maduixa 6 25/01/2018 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

M. Teresa 
Sánchez 
Palomeras 

Venda de roba i 
cosidor 

C/Sant Ignasi 5 B 26/01/2018 

Assabentat  de 
canvi de raó 
social   

Garatge Raimon Taller de 
reparació de 
vehicles 

Ctra. Sant Joan de les 
Abadesses 66 

26/01/2018 

Baixa per 
trasllat 

Serttec Projectes Oficines 
d’enginyeria 

Av. St. Jordi 170 B 9 26/01/2018 

Baixa per 
trasllat 

FV Seguretat Venda 
d’alarmes i 
sistemes de 
seguretat 

Pl. Rector Ferrer 13 B 3 26/01/2018 

Baixa per 
trasllat 

A.G. Assessoria i 
Gestió Olot SL 

Assessoria Pl. Catalunya 15-17 26/01/2018 

Baixa Helena Coma 
Bonet 

Venda 
d’objectes 2a 
mà 

C/St. Pere Màrtir 20 B 2 26/01/2018 

Baixa J.A.Franco i 
M.Isabel Moral 

Consultori 
mèdic 

C/Bisbe Lorenzana 18 2 8 26/01/2018 

 
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 


